Děkovné dopisy FN Plzeň

PROSINEC 2014

Chirurgická klinika
Vážený pane řediteli, rád bych touto cestou vyjádřil svoji úctu a poděkování týmu Chirurgické
kliniky Fakultní nemocnice pod vedením Prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc. Zdraví jistě
všichni považujeme za dar, ale nejvíce si jeho hodnotu uvědomíme v situaci, kdy sami vážně
onemocníme. Dne 30. 10. 2014 jsem na Chirurgické klinice prodělal operaci tlustého střeva.
Tato operace proběhla pod vedením operatéra As. MUDr. Petra Nováka. Následně jsem byl
týden hospitalizován na oddělení JIP 1, a poté několik dnů na oddělení F. Jsem si jistý, že v
těchto nelehkých chvílích je pro každého pacienta i celou jeho rodinu velmi důležitý přístup
lékařů a ostatního ošetřujícího personálu. My jsme měli štěstí. Všichni, kdo mne ošetřovali,
se chovali nejen velmi profesionálně, ale zároveň lidsky a účastně. Pár dní po operaci jsem
se necítil nejlépe, ale nepochyboval jsem, že jsem ve správných rukách, protože se všichni
snažili, aby se mi ulevilo. S úsměvem se o mne starali, citlivě přistupovali k mým potřebám,
vždy mně i celé rodině ochotně odpovídali na dotazy. Milé chování, úsměv, popovídání – to
vše přispívalo k mé psychické pohodě a k postupnému zlepšování pooperačního stavu. Dnes
se již cítím výborně a rád bych všem lékařům, celému týmu sester a ošetřujícímu personálu
vyslovil svůj dík za jejich vynikající práci a lidský přístup. Přeji Vám i všem, kdo se o mne
pečovali, příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho
úspěchů ve Vaší tolik potřebné práci. S úctou M. Š.

2. interní klinika
Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou velice poděkovat kolektivu sestřiček a lékařů
II. interní kliniky 1. patra za vzornou péči o moji matku M. R. Byla zde opakovaně
hospitalizována v září a v listopadu. Ještě jednou děkuji M. F.

Vážení, v nočních hodinách ze 6. 12. 2014 na7.12.2014 jsem byla nucena zavolat RZS. Měla
jsem velké bolesti a pálení v břiše a žaludku. Jsem po operaci tlustého střeva a tak jsem měla
strach co se se mnou děje. Přijela paní doktorka a hned po první kapačce v sanitce jsem cítila
ulehčení. Nejen, že mne přešli ty hrozné bolesti,ale i jednání paní doktorky mi pomohlo
dostat se z nejhoršího. Jednání měla paní doktorka uklidňující. Když jsem byla odvezena na
chirurgickou ambulanci FN Lochotín tak tam jsem opravdu žasla. Bylo půl druhé ráno a opět
všichni velmi příjemní. MUDr. Doležal léčil již slovy, ale i ti druzí, jejich jména bohužel
neznám, léčili již svým chováním a přístupem ke mně, tedy ke svému pacientovi. Ještě
jednou děkuji za jednání, které léčí i bez prášků. S pozdravem K. D.

Neonatologické oddělení
Vážený pane řediteli, ráda bych touto cestou poděkovala a pochválila váš tým neonatologů a
skvělých dětských zdravotních sester na oddělení neonatologie JIP 2. patro. Tady se ve dnech
16. 11. - 26. 11. vzorně starali o našeho syna K. L. narozeného s nízkou porodní váhou.
Sestřičky se věnovaly jak miminku, tak se také velmi aktivně snažily pomáhat a radit i nám
maminkám s péčí o děti. Díky svým vysoce odborným znalostem v oboru laktační
poradenství pomáhaly a radily i s mnohdy nelehkým úkolem tj. kojením. Byly vždy ochotné a
vstřícné pomoci radou i dobrým slovem, a to jak ve dne tak i kdykoli během noční služby. Z
nemocnice jsme odcházeli spokojení a hlavně s posíleným sebevědomím a se spoustou
nových dovedností získaných právě od týmu skvělých sester. Srdečně děkují T. a J. L. se
synem K.

Neurologická klinika
Dobrý den vážení páni lékaři a celý personále lůžkové neurologie. Chci Vám všem moc
poděkovat za Vaši péči o nás pacienty a za to jak se o nás tak hezky staráte. Sestřičky jsou
usměvavé a pozorné, ochotné pro nás cokoliv udělat. Moc vás prosím, kdybyste je všechny
pochválili, protože i to potěší. S pozdravem H. D.

Infekční klinika, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Oddělení
krizového managementu
Vážený pane řediteli, jak jste informován, uskutečnil náš Bio Hazard Tým ( BHT ) spolu
s Infekční klinikou dne 25. 11. 2014 nácvik výskytu Eboly v prostorách FN. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem zaměstnancům infekční kliniky a KARIM ( MUDr. Bosman ) za trvale
vynikající spolupráci s naším týmem. V letošním roce jsme měli možnost procvičovat naše
společné postupy již v lednu ve velkém krytu FNL, dále se spolu s BHT zúčastnili kolegové
z infekce a EM kurzu v Centru biologické ochrany v Těchoníně a vše vyvrcholilo nedávno při
velkém nácviku na zmíněné infekční klinice. Příprava a provedení takové akce byla jistě
náročná a Vaši podřízení pracovali velice aktivně a mnohdy daleko nad rámec svých
pracovních povinností. Samotný přístup k problematice byl velice kladně hodnocen
pochvalným dopisem JUDr. Jana Soviše z Úřadu vlády ČR, který byl naším hostem. I zástupci
GŘ HZS, SÚJCHBO a SKPZ ČLS JEP označili přístup FN Plzeň za zcela mimořádný. Velký podíl
na takové spolupráci má pan ing. Beneš z útvaru krizového řízení. Dovolte mi, abych ještě
jednou touto cestou všem poděkoval a Vám bych přál, aby Vám Vaši podřízení dělali jen
radost a chodila Vám pouze korespondence, kde je zaměstnancům FN Plzeň děkováno.
S pozdravem Martin Brejcha – vedoucí Bio Hazard Týmu ZZSPk

Neurochirurgické oddělení
Vážení zaměstnanci JIP neurochirurgického oddělení, dovolte mi, abych Vám touto cestou
poděkovala za Vaši péči o mého muže pana M. M., který byl léčen ve Vaší nemocnici v srpnu.

Jsem přesvědčena o tom, že k jeho uzdravování vedl nejen Váš profesionální přístup, ale i ten
lidský. Děkuji také za trpělivost a toleranci vůči mé osobě. Pan M. se postupně vrací do
plnohodnotného života osobního i profesního. Přeji Vám úspěšný a klidný nový rok. V. R.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Předem přijměte srdečné přání šťastného prožití svátku vánočních, a všechno nejlepší pro
další dny. Dne 11. 04. 2014 jsem byl operován TEP pravého kolena, přestože předoperační
vyšetření bylo zcela v pořádku, po operaci se pravé koleno povrchově zanítilo a při hledání
důvodu jsem byl poslán na RTG plic, kde mi byli zjištěny stíny evokující metastázy rak. bujení,
(byl jsem v té době cca 2,5 roku po odstranění karcinomu tlustého střeva a po celou dobu
jsem byl sledován na onkologii nemocnice Na Homolce v Praze, kde všechny testy byly
negativní). Po RTG jsem byl odeslán na CT vyšetření, které potvrdilo metastázy v obou
plicích. To bylo to nejhorší, ale svým způsobem se to týkalo předešlé léčby, tak se vrátím k
tomu co jsem vám chtěl napsat. Chci poděkovat celé ortopedické klinice FN Plzeň Lochotín
za neobyčejně profesionální a lidský přístup k pacientovi a k jeho trápení. Zvláště chci
poděkovat panu doktoru Tomáši Malotínovi a jeho oddělení za neuvěřitelnou profesionální a
osobní lidskou snahu vyřešit můj případ. Z ortopedického hlediska moje operace dopadla
velice dobře, koleno je zahojené, řekl bych skoro 100% funkční a to je vlastně ten
nejdůležitější výsledek. K tomuto výsledku také přispěl velice profesionální a osobní přístup
pracovníku rehabilitačního oddělení ve FN Plzeň Lochotín. Takže ještě jednou moc děkuji za
všechno co děláte pro své pacienty, v dnešním politicko- ekonomickém marasmu to asi není
zcela jednoduché, ale děláte to dobře a myslím, že to je ta nejlepší zpráva pro pacienty. Z
úctou váš děkující pacient. P J.

Chirurgická klinika
Dobrý den, rádi bychom touto cestou poděkovali vynikajícímu týmu lékařů, sester a
studentek, kteří pomohli na svět naší holčičce E. V. dne 14. 11. 2014. Jedná se o MUDr.
Smažinku, MUDr. Bartákovou, PA Lenku Černou a Jindřišku Hovorovou, studentky Zolalovou
a zřejmě Simonu ?, která sloužila s ní. Jsme nesmírně vděční za jejich laskavý, pečlivý a
nadmíru profesionální přístup během porodu. Myslím, že každá rodička, které se dostane
stejného přístupu a péče jako mně od výše jmenovaných odborníků, bude mít na porod ve
vaší porodnici ty nejlepší možné vzpomínky. Po porodu v roce 2011 jsem to cítila naprosto
jinak a hodně přemýšlela, než jsem znova zvolila vaši porodnici. Mé rozhodnutí bylo čistě
racionální – veškeré mínusy smazala perfektní neonatologická péče. Nicméně i teď, s
měsíčním odstupem, vzpomínám na svůj porod i pobyt u vás ve světle těch nejlepších pocitů.
Jsem za to moc vděčná. Nikdy nezapomenu na rychlé a profesionální vyhodnocení situace
panem doktorem Smažinkou. Vím, že mu tím zřejmě vděčíme za život našeho dítěte. Tímto
bych se mu ráda omluvila za moji poněkud vyhrocenou prvotní reakci na rozhodnutí o CS.
Naše díky patří též celému týmu sester a doktorů oddělení šestinedělí, kteří se moc dobře
starali o mě a moje dvě spolubydlící. S přáním klidného adventu a hezkých svátků,
L. H s rodinou.

Chirurgické oddělení
Poděkování
Dovolte mi z celého srdce poděkovat kolektivu lékařů, sestřiček a sanitářů chirurgie A FN
Bory (bývalé VN) za citlivý a hluboce lidský přístup k pacientům. Speciální poděkování patří
MUDr. Zárybnickému za provedení operace kyčle. Po dobu mé hospitalizace ve dnech 8.-19.
12. 2014 jsem byla v rukou skutečných profesionálů a úžasných lidí. Všem vám přeji do
nového roku jen to nejlepší a splnění všech vašich přání. S úctou K. H.

Chirurgická klinika
Dovolte mi, abych touto cestou a jménem mé tchýně paní M. L. poděkoval za velice
profesionální přístup pana MUDr. Šulce a sestry Hrdličkové. Přestože byla naposledy na
vyšetření před 6 lety, chování a přístup byl naprosto dokonalý. Ještě jednou děkujeme a díky
předejte. S přátelským pozdravem K. B.

2. interní klinika
Dobrý den, touto cestou bych chtěla poděkovat lékařům a sestřičkám 2. interní kliniky
1.patro za jejich péči, ochotu a starostlivost. Za elán sestřiček, který pacientům velmi
pomáhá. Ještě jednou mnohokráte děkuji A. P., naposledy pokoj číslo 3. Do nového roku
přeji hodně štěstíčka, zdravíčka, sil a pevné nervy. Děkuji.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Dobrý den. Jménem celé rodiny p. J. K. bych chtěla poděkovat celému personálu
Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí ve FN Plzeň za vzorný a obětavý
přístup k pacientovi. Zvláštní poděkovaní patří MUDr. Michalovi Zdařilovi, MUDr. Haně
Červenkové, MUDr. Kudelovi , s. Novotné a zřízenci p. Petru Hniličkovi . S pozdravem a
přáním všeho nejlepšího v r. 2015 přejí: p.R. K., manželka, p. L. S., dcera s rodinou, p. R. K.,
dcera s rodinou.

Dětská klinika
Vážený pane profesore, dnes jsem navštívil se svou 15 - letou dcerou vaší pediatrickou
ambulanci. Důvodem bylo kontrolní vyšetření dcery při zápalu plic. Chtěl bych touto cestou
vyslovit nesmírnou spokojenost s prací lékařky a sestry (MUDr. Hrušková, jméno sestry
bohužel nevím). Takto bych si představoval přístup k pacientům a dětským obzvlášť. Dostalo
se nám kromě kvalitní péče i podrobného a srozumitelného vysvětlení včetně nastíněné
prognózy zdravotního stavu. Dceři od pátku teoreticky hrozila hospitalizace a paní doktorka
naše obavy zažehnala ještě v čekárně neformálním pohovorem, což dceru hodně uklidnilo.
Ne vždy si člověk odnáší z nejrůznějších ordinací obdobné poznatky, proto jsem se rozhodl
Vám napsat tento krátký email a věřím, že Vás jako přednostu kliniky alespoň trochu potěší.
Přeji hezké Vánoce a hodně štěstí v novém roce. T. B.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Zdravím, 1. 8. jsem byl vrtulníkem dopraven k vám do nemocnice a strávil jsem u vás více jak
10 dní na ortopedické JIP a cca 10 dní na standardním oddělení. Rád bych ještě jednou
poděkoval celému vašemu kolektivu za vaší pomoc a rád bych popřál vše nejlepší k vánocům
a do nového roku. S pozdravem F. L.

Chirurgické oddělení
Dovolte mi, abych jménem své matky Karly Hladové poděkovala kolektivu lékařů, sestřiček a
sanitářů chirurgie A za citlivý a hluboce lidský přístup k pacientům. Speciální poděkování
náleží MUDr. Zárybnickému za provedení operace již druhé kyčle. Po celou dobu matčiny
hospitalizace 8. – 19. 12. 2014 byla v rukou skutečných profesionálů a úžasných lidí. Všem
Vám přejeme do nového roku jen to nejlepší a splnění všech vašich přání. S úctou K H. a P.
M.

Chirurgické oddělení
MUDr. Václavu Karnosovi byl adresován tento dopis: Dobrý den pane primáři, chtěl bych
Vám popřát všechno nejlepší do nového roku, pevné zdraví a mnoho pracovních úspěchů.
Ještě jednou Vám chci poděkovat za operaci mého žlučníku ve vaší nemocnici. S odstupem 8
měsíců mohu říci, že se vše povedlo velmi dobře, doposud jsem neměl žádné potíže, jím a
piji všechno, včetně řízku se salátem, kachnou, pivem prazdroj a občas i fernetem nebo
Tulamorkou. Rovněž jsem poděkoval panu profesorovi Horovi, který mi Vaše chirurgické
oddělení doporučil. Děkuji a jsem s pozdravem. M. Š.

Geriatrické oddělení
Vážení, dovolte, abych Vás seznámil se svou příhodou. Stačilo nešťastné šlápnutí a už jsem
tvrdě dopadla z výšky na dlažbu. Pak už cesta RZ na chirurgii se zlomenými žebry, rupturou
jater a pochroumanou dosud jedinou zdravou paží. Po dvoutýdenním pobytu jsem byla na
další dva týdny přeložena na geriatrii B v pavilonu 7. Tento pavilon jsem znala. To, že jsem se
tam v roce 1938 narodila, jsem si samozřejmě nepamatovala, ale když tam byla chirurgie,
absolvovala jsem tam dvě operace a dalších 6 hospitalizací. A teď jsem se tam ocitla na stará
kolena. Musím říct, že zdravotní personál tam má nesnadnou službu. Prostor není přímo
určen pro takové oddělení, a tak koupelna slouží současně jako sklad vozíků, chodítek a
toalet a dalších pomůcek. Přesto všechny sestřičky, sanitářky a ostatní pracovnice jsou milé,
ochotné a vstřícné, i když jistě mají také svých starostí dost. Předejte jim prosím můj dík a
hluboký obdiv k jejich práci. K blížícím se vánočním svátkům přeji celému osazenstvu
geriatrie B hodně klidu, dobré pohody a spoustu sil do jejich nikdy nekončící a přece tolik
potřebné práce. Pokoj i Vám všem přeje A. D.

Kardiochirurgické oddělení
Vážený pane řediteli, obracím se touto cestou na Vás s prosbou o vyřízení díků za péči,
kterou mi věnovali lékaři a sestry na oddělení kardiochirurgie. Byl jsem 1. října hospitalizován
a byly mi voperovány tři bypassy. V průběhu léčení a rekonvalescence byla pozornost
personálu věnována nejen mně, ale všem pacientům, kteří se mnou byli na JIP i později na
normálním oddělení. Budu velice potěšen vyřídíte-li mé poděkování lékařům, sestrám a

ostatnímu personálu s přáním klidného prožití vánočních svátků a s přáním všeho dobrého
v roce 2015. Totéž přeji i Vám, vážený pane řediteli, a celé Vaší rodině. Se srdečným
pozdravem P. H.

Chirurgické oddělení, Interní oddělení
Poděkování je určeno primáři oddělení MUDr. Václavu Karnosovi: Byl jsem hospitalizován na
Vašem chirurgickém oddělení C od 5. do 10. 11. 2014. Ze srdce děkuji veškerému personálu
Vámi počínaje, přes operatéra, vedoucího lékaře, ošetřujícího lékaře, všem sestrám i
personálu za milé, vlídné jednání a za provedený operační výkon. Byl jsem velice překvapen
vzorný přístupem k pacientům. Pane primáři, můžete být na své pracovníky hrdý. Můj dík
patří i MUDr. Peškovi, jehož vyšetření předcházelo mé operaci. Dále děkuji MUDr. Pavlu
Borovičkovi za jeho vstřícné a vlídné vysvětlení při kontrole na ambulanci. Všem Vám přeji
příjemné prožití vánočních svátků a Vám co budete sloužit, klidnou službu. Ještě jednou
všem dík. M. J.

Dětská klinika
Tímto dopisem bych chtěla moc a moc poděkovat veškerému personálu Dětské kliniky, odd.
kojenců a batolat za péči o mého syna a částečně i o mě. Bohužel za poslední půlrok jsem já i
celá rodina pobyli hodně v nemocnici na různých odděleních a celkově tato práce doktorů a
sester ve mně vyvolává velký obdiv a respekt. Ale na tomto oddělení je profesionalita ve
spojení s bezbřehou trpělivostí doslova unikátní. Doktoři vše velmi pečlivě vyšetřili a hlavně
srozumitelně a ochotně vysvětlili. Co opravdu nesmím opomenout, je úžasná práce sester,
která asi nikdy nekončí. Přestože tu občas setry měly opravdu velký frmol a některé matky
někdy nemají úplně vybíravé chování, tak jsem nikdy nezaznamenala jedinou neochotu či
úšklebek. Občas jsem měla pocit, že sestry mají opravdu svatozář. S A. moc a moc za vše
děkujeme. H.

Chirurgická klinika
Přednostovi kliniky, prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc. bylo doručeno toto poděkování:
Vážený pane profesore, během posledních čtyř let jsem byla podruhé hospitalizována ve FN
na oddělení chirurgie E. Vysoká odborná profesionalita lékařů a sestřiček je tam
samozřejmostí. Já navíc oceňuji lidský a citlivý přístup k pacientovi. Na personálu CH –E je
vidět, že svoji práci dělají rádi a snaží se opravdu pomáhat. I když se jistě cítí někdy unavení,
přistupují k pacientovi se stejnou profesionalitou a lidskostí. Nedělají svojí práci z nutnosti,
že musí. Všem lékařům a sestřičkám patří za jejich skvělou práci můj velký dík. Na takovéto
odd. můžete být právem pyšný. Zvedá to úroveň nejen celé chirurgie, ale celé FN. Přeji Vám
takových odd. co nejvíce. Chci Vás požádat, prosím, abyste všem na odd. Ch – E, nejen mým
jménem, za jejich práci poděkoval. Děkuji. V. K.

Oddělení plastické chirurgie
Vážení dovolte, abych touto cestou poděkovala za příkladnou a vysoce profesionální péči
lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků vašeho oddělení během mé hospitalizace ve

dnech 10. prosince až 14. prosince 2014. Po celou dobu mého pobytu na Oddělení plastické
chirurgie jsem se setkávala s neobyčejně vstřícným a nanejvýš korektním přístupem k mé
osobě. Zvláště oceňuji individuální přístup a všestrannou péči, které se mi dostalo. Dík za
úlevu od mých zdravotních potíží patří zejména operatérskému týmu, jmenovitě pak MUDr.
Tomáši Kydlíčkovi, Ph.D., MBA a primáři MUDr. Vlastimilu Bursovi. Osobně bych chtěla
poděkovat též ošetřující lékařce MUDr. Miroslavě Průchové. S úctou M. P.

Interní oddělení, LDN
Děkuji za mimořádnou péči o mého manžela J. T. při jeho pobytu na tomto oddělení v době
od 22. 9. do 12. 12. 2014 celému kolektivu sestřiček pod vedením staniční sestry Š. Šmídové,
paní fyzioterapeutce a MUDr. M. Kopeckému. T.

2. interní klinika
Vážení, chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům interního oddělení prvního patra
2. interní kliniky a to hlavně sestřičkám za perfektní péči při opakované hospitalizaci mého
syna P. H. Ještě jednou děkuji a do celého příštího roku Vám přeji pohodu, příliv peněz do
zdravotnictví a poslušné pacienty. J. H.

Klinika onkologie a radioterapie, Chirurgické oddělení
Vážení, rád bych tímto dopisem poděkoval MUDr. Vaidišové a MUDr. Kališové i jejím
kolegům – lékařům a zdravotním sestrám Onkologické a radioterapeutické kliniky a MUDr.
Blažkovi a kolektivu chirurgického oddělení FN Bory. Všichni jsou pro mne jako andělé
s pomocnou rukou, vřelým a vlídným úsměvem a zároveň za příkladnou ,obětavou péči a
profesionální a přesto lidský přístup k pacientům. V. K.

Klinika pneumologie na ftizeologie
Vážený pane profesore, dovolte mi, abych Vám i celému Vašemu týmu poděkoval za péči,
kterou jste Vy i Vaši pracovníci věnovali na počátku září letošního roku mému manželovi J. H.
Váš přístup i přístup celého Vašeho týmu byl velmi profesionální a přitom lidský. Péče byla
vynikající, atmosféra byla příjemná, a tak se můj manžel u Vás cítil dobře. Dodali jste mu sílu
a odvahu do dalšího boje a za to Vám všem patří můj velký dík. Bohužel nad svou nemocí
nezvítězil. Nikdy nezapomenu na to, co jste všichni pro něj udělali a jsem Vám za to moc
vděčná. Dovolila bych si ještě všem na Vaší klinice popřát příjemné prožití vánočních svátků a
do nového roku přeji jen to nejlepší, zdraví, štěstí a hodně splněných přání. S úctou L. H.

Chirurgická klinika
Vážený kolektive zaměstnanců chirurgického oddělení. Chtěla bych Vám všem touto cestou
velice poděkovat za vzornou a obětavou péči. Dále patří veliké poděkování konkrétně celému
kolektivu lékařů a sester na chirurgii E, intermediárním pokoji a odd. JIP 2. Velice na mě
zapůsobilo rychlé jednání jednotlivých lékařů počínaje MUDr. Veselým, který mě ihned po

příjezdu sanitkou z Klatov dne 12. 11. 2014 ochotně přijal, vyšetřil a okamžitě provedl dilataci
střeva. Poté zajistil hospitalizaci na shora uvedeném oddělení. Neodkladně též zajistil
vyšetření PET/CT již nad druhý den. Následně další den 14. 11. 2014 jsem byla doc. MUDr.
Moláčkem, Ph.D. seznámena s nálezem, který byl nutný řešit okamžitě. Proto mi ještě týž
den MUDr. Moláček odoperoval. Chtěla bych MUDr. Moláčkovi moc a moc poděkovat za
jeho laskavý, osobitý a velmi lidský přístup, čímž mě dodal odvahu a pomohl mi tak překonat
v mém životě již druhý nejhorší okamžik mého života. Samozřejmě patří také velké
poděkování MUDr. Noskovi a MUDr. Rupertovi, Ph.D. a všem ostatním ošetřujícím
sestřičkám za vzorné přijetí a veškerou péči, která se mi na tomto oddělení dostávala.
V neposlední řadě patří veliké poděkování celému kolektivu lékařů, jmenovitě MUDr.
Kuralovi, Ph.D., MUDr. Hasmanovi, MUDr. Kuldovi a samozřejmě všem sestřičkám na odd. JIP
2. Dostával se mi zde opravdu odborná a obětavá péče po všech stránkách. Velice si cením
jejich přístupu, neboť v mém těžkém fyzickém i psychickém stavu mně dodávali sílu i chuť
vše zvládnout. Bez jejich profesionální, obětavé a ochotné péče bych tuto situaci sama těžko
zvládla. Velice si toho vážím a patří jim všem veliký dík. Věřte, že vím proč Vám všem mám
nutnost vyslovit veliké poděkování. Ne vždy jsem se totiž v posledním roce s takovou
ochotou a osobitým přístupem setkávala. Ještě jednou moc a moc děkuji za všechno. Vaše
pacientka A. K. s rodinou.

Neurologická klinika
Dobrý den, v sobotu 6. 12. 2014 jsem byla RZ dovezena do FN Plzeň Lochotín. Není třeba
popisovat můj zdravotní kolaps, ale jednoduše a velice laicky řečeno jsem byla zcela
nefunkční a naprosto odkázána na cizí pomoc. Dovolím si tímto vyjádřit velké poděkování
týmu FN Plzeň Lochotín - od posádky RZ, přes tým na příjmu až po lékaře a sestřičky
neurologie (5.patro) za jejich obrovsky lidský a soucitný přístup. Ano, jsou to všichni
profesionálové, ale soucit a vlídnost rozhodně nemají v popisu práce. Mohu srovnávat a
proto vím, že takový přístup je nutno vyzdvihnout a ocenit, lidsky ocenit. Lékaři vše s
obrovskou trpělivostí vysvětlují a trpělivě odpovídali na mé laické otázky. Jsem velice akční a
zvídavý člověk a chtěla jsem znát nejen důvod mého kolapsu, ale i jak mu předcházet.
Následovala řada dovyšetření a vždy jsem se setkala s milým a lidským přístupem. Tým
sestřiček na odd. neurologie 5.p. dokázal úsměvem a vstřícností vytvořit klidnou atmosféru,
kde se pacient rozhodně necítí jako někdo, kdo obtěžuje tím, že se o sebe momentálně
nedokáže postarat. S obdivem jsem sledovala, s jakým soucitem jednají se seniorkami.
Nezanedbatelnou skutečností je i to, že rodina pacientů je vítána a rozhodně personál
nemocnice nebere rodinu jako někoho, kde překáží a obtěžuje. Opravdu je toto hodno
uznání a ocenění. Dnes se vždy poukazuje na všechno špatné, stížnosti jsou snad "moderní" a
zapomíná se děkovat. Z FN jsem si odnesla zrestartovanou tělesnou schránku a hřejivý pocit,
že jsou nemocnice hodny obdivu. To nejmenší, co mohu já jako pacient udělat je, že napíši
tyto řádky a svou zkušenost z FN šířím mezi své přátele a známé. Do r.2015 a všech dalších z
celého srdce přeji celému týmu FN mnoho sil, optimismu a zdaru nejen ve svém úcty
hodném profesním poslání, ale i v soukromém životě. A. K.

LISTOPAD 2014

Infekční klinika
Vážený pan přednosta Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Dovolte mi, abych Vám i Vašemu personálu vřele poděkoval za vynikající péči a přístup k
pacientům jak lékařů, zdravotních sester, tak i ostatních zaměstnanců Vaší Infekční kliniky v
přízemí. Péče byla vynikající v denních i zejména v nočních směnách. Na Vaši kliniku jsem byl
převezen dne 6. 11. 2014 z Kliniky ortopedie a traumatologie FN Plzeň Lochotín, kde jsem
ležel od 3. 11. t. r. na septickém pokoji ohledně píštěle pravého kolene, který mi léčí
ambulantně přes rok. Taková péče se mi zde nedostávala a hlavně forma léčby. To co mi
léčili přes rok na ortopedii, tak na Vaší klinice mi lékaři vyléčili v době 6. - 10. 11. 2014. I když
jsem byl k Vám převezen s jinou diagnózou. Již mi nezabírali antibiotika a Vaši lékaři mi
prováděli proplach kolene, čímž se mi velmi ulevilo od bolesti a zejména se koleno uklidnilo.
Rád bych se přimluvil za tento personál, budete-li ke konci roku hodnotit zaměstnance a
finančně odměňovat, což není lehké. Ještě jednou velké díky a přeji příjemné prožití vánoční
svátků a v novém roce pevné zdraví a mnoho úspěchů jak osobních, tak pracovních. S
pozdravem pacient P. V.

Chirurgická klinika, Neurochirurgické oddělení
Dobrý den, dne 11. 11. 2014 jsem byl fyzicky napaden sousedem pěstmi do hlavy, hrudníku a
břicha. Na místo byla mnou přivolána státní policie, a po té jsem podal výpověď na služebně.
Poté jsem jel pro jistotu do Vaší Fakultní nemocnice na Lochotíně. Na příjmu mě poslali na
chirurgickou ambulanci, kde mě paní doktorka vyšetřila, a po provedení CT s krvácením do
mozku mě převezli na lůžkovou část Neurochirurgického oddělení. Bylo mně řečeno, že si mě
tam nechají na pozorování do rána a po dalším vyšetření ráno se uvidí, co bude dál. Nemám
moc rád nemocnice nikdy jsem v nemocnici neležel a nechtěl jsem tam být. Chtěl jsem
dokonce podepsat revers a jet domů. Když přišel lékař tak mně vysvětlil, co a jak a já jsem
tam zůstal do rána. Ráno mně bylo uděláno CT a byl jsem propuštěný do péče obvodní
lékařky. Chtěl bych touto cestou hrozně moc poděkovat lékařům, co mě ošetřovali, jak na
chirurgii, tak na neurochirurgii, za jejich absolutně profesionální přístup a chování ke mně.
Dále také chci poděkovat sestřičkám (hlavně těm dvěma silnějším z neurochirurgie, co měly
noční směnu, když mě přijaly :o) za jejich chování ke mně, a ostatnímu personálu co mě
ošetřovali. Když člověk slyší v televizi, jak zdravotnictví vypadá a jak se zdravotnický personál
chová někdy k pacientům, moc se mu do nemocnice nechce a zvlášť tam zůstat, i když je to
třeba jen přes noc. Ale ve Vaší nemocnici se o tomto vůbec nedá mluvit. Po této zkušenosti
jsem absolutně změnil svůj názor. Chci vám na konci mého dopisu ještě jednou poděkovat, a
jsem moc rád, že Plzeň má takovouto nemocnici. Děkuji moc!!! S pozdravem P. B.

Infekční klinika
Vážené vedení fakultní nemocnice Plzeň – Bory, tímto dopisem bych ráda vyjádřila
spokojenost s hospitalizací na jednom z Vašich oddělení. Byla jsem 14 dní hospitalizována s

dcerou na nadstandardním pokoji Infekční kliniky, lůžka D. Přístup veškerého personálu
(lékaři počínaje a uklízečkami konče) byl naprosto profesionální a přesto neskutečně lidský.
Lékaři byli vždy ochotni zodpovědět jakýkoliv dotaz a jejich péče o dceru byla velmi pozorná.
Zdravotní sestry, které jsou, dle mého názoru, páteří celého oddělení, odváděly svoji práci
bez naprosté chybičky. Jejich milý přístup, ochota i tolerance pomohly dceři překonat obavy,
které na ní v nemocničním prostředí doléhaly. To ony mají nemalou zásluhu na tom, že
pobyt mimo domov po psychické stránce velmi dobře snášela. Jistě tomu napomohlo, že mi
bylo umožněno být na nadstandardním pokoji s ní. Musím též pochválit vybavenost a
relativní komfortnost nadstandardního pokoje, na kterém jsme byly ubytované. Přála bych si,
aby tato slova nebyla pouhým děkovným dopisem adresovaným Vám, ale aby byla
vyjádřením díků za bezchybnou péči celému dětskému oddělení infekční kliniky a snad i pro
Vás pohnutkou k ocenění jejich snažení a přístupu. S pozdravem K. L.

Gynekologicko – porodnická klinika
Srdečně Vás zdravím, a moc Vám děkuji za narození dcery dnes 9. 11. 2014 v 01. 10 hod.
Zvláštní poděkování celému týmu, který asistoval u porodu, děkuji Vám za sebe a mojí
partnerku a hlavně naší dceru, která se jmenuje Rouss, se srdečným pozdravem S.

Klinika pneumologie a ftizeologie
Zdravím Vás, byl jsem u Vás přijat na plicní oddělení v pátek pozdě večer a chci tímto
poděkovat za, můžu říci, vynikající přístup. S úctou M. P.

Klinika pneumologie a ftizeologie - JIP
Toto poděkování je určeno prof. MUDr. Miloši Peškovi, CSc.
Vážený pane přednosto, dne 5. září 2014 byla na Vašem oddělení přijata moje manželka J. J.
Její zdravotní stav byl toho dne na hraně života a smrti. Chtěl bych tímto dopisem, jménem
celé mojí rodiny vyjádřit hluboký dík za vysoce lidský a profesionální přístup všem lékařům a
zdravotnickému personálu, všem, kteří se podíleli na záchraně života mojí milované ženy.
Zároveň bych velmi rád, v rámci svých možností, věnoval Vašemu oddělení sponzorský dar ve
výši 10 000 Kč jako dík. S hlubokou úctou V. J. s rodinou.

Kardiochirurgické oddělení
Staniční sestře oddělení JIP, Bc. Heleně Bicanové je adresován následující děkovný dopis.
Vážená paní Bicanová, předem dopisu přijměte prosím co nejsrdečnější pozdrav. Jako bývalý
pacient Vašeho oddělení jsem si dovolil zjistit si na Vás e-mailovou adresu prostřednictvím
zdravotní sestry, která jezdí za maminkou do vedlejší obce. Jistě si vzpomenete, že při
poslední vizitě před mým odjezdem z lůžkového oddělení ve 4. patře do lázní, jsem při
poděkování panu primáři a celému kolektivu za záchranu mého života při operaci srdce, mu
dále řekl, že na Váš kolektiv nikdy nezapomenu. Do svých téměř 70 roků života jsem nikdy
nebyl nemocný, a nebyl jsem ani v nemocnici. Při akutní operaci srdce jsem si zdravotní péči
vybral i s úroky. Nemohu srovnávat jednotlivé nemocnice, ale z mého velice příjemného
dojmu a z informací od manželky a dalších známých, byla péče o pacienty na Vašem oddělení

na vysoké úrovni. To se týkalo nejen odborné péče, ale i citlivého, lidského přístupu celého
Vašeho kolektivu. Pan primář, jako vedoucí pracovník, může být na takový kolektiv pyšný.
Neuvádím to jako frázi, protože i já jsem v aktivní pracovní činnosti vykonával různé
manažerské funkce a dovedu kvalitní pracovní činnost i lidský přístup podřízených ocenit.
Velice mile mne překvapilo i naše setkání u MUDr. Zárybnické, kde jsem byl na kontrole, při
kterém jste si na mne, jako na pacienta vzpomněla. Před Vánoci bych rád s manželkou
nemocnici navštívil a osobně ještě jednou celému kolektivu poděkoval za poskytnutou péči.
Vážená paní Bicanová, velice Vás prosím, pozdravujte ode mne i od mé manželky pana
primáře MUDr. Hájka, mého ošetřujícího lékaře ve 4. poschodí MUDr. Handla a zejména
operatéra mého srdce, které zatím slouží bezproblémově, MUDr. Kohuta. Můj zdravotní stav
se neustále zlepšuje a po téměř 3 měsících ležení bez pohybu již chodím bez berlí a dokonce
již jezdím autem a pracuji na zahradě. S úctou J. H.

Staniční sestra KCH – RES Bc. Marie Konopásková, DiS. obdržela toto poděkování: Vážená
paní Konopásková, předem dopisu přijměte ode mne, mé manželky a dcery co nejsrdečnější
pozdrav. Chtěli bychom upřímně poděkovat Vám i celému kolektivu JIP na kardiologickém
oddělení FN v Plzni za záchranu života a následnou péči na vašem oddělení. Adresu na e-mail
jsem získal od sestry, která jezdí za svoji maminkou do vedlejší obce mého bydliště. Péči a
starostlivost oceňuji podle skutečného působení celého kolektivu ve prospěch mé osoby po
těžké operaci srdce. Do svých téměř 70 roků jsem nebyl nemocný a nikdy jsem nebyl ani v
nemocnici. Cítil jsem se velice trapně, když po svém probuzení zhruba po třech měsících,
jsem se nebyl schopen pohybovat, sám se najíst a dělat ani základní věci. Právě milým a
vstřícným přístupem zdravotního personálu, který mně zajišťovat veškeré lidské potřeby,
mně byla situace ulehčena. Ještě nyní mám vzpomínky na mé zvedání z postele pomocí
elektrického zvedáku, přesouvání na tzv. gramofon, následnou hygienu atd., atd. Manželka i
dcera, mně uvedly některé zkušenosti z jiných nemocnic, jejichž péče se s Vaším oddělením
vůbec nedá srovnávat. Pan primář může být spokojený s prací vašeho oddělení. Plně oceňuji
i Váš osobní přístup nejenom ke mně, ale i k manželce a dceři, kterým jste pomohla řadu
problémů s mou hospitalizací vyřešit. Vážená paní Konopásková, prosím poděkujte za mne,
manželku, i dceru všem sestrám a ošetřovatelům Vašeho oddělení za příkladnou péči mé
osobě. Rád bych se s manželkou před Vánocemi osobně zastavil a všem ještě osobně
poděkoval. Pozdravujte prosím pana primáře MUDr. Hájka, vedoucího lékaře MUDr. Havelku
a ošetřujícího lékaře MUDr. Krejčího, kterým rovněž srdečně děkuji za záchranu mého života.
Můj zdravotní stav se stále zlepšuje. Chodím již bez berlí, dokonce jezdím autem a dělám
některé práce na zahrádce. S úctou J. H.

Oddělení klinické farmakologie
Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych touto formou poděkoval kolektivu pracovníků
Oddělení klinické farmakologie Vaší nemocnice. Po operaci vedlejších nosních dutin na ORL
klinice Vaší nemocnice se u mne projevily vážné komplikace způsobené poruchou
autoimunitního systému, což bylo potvrzeno histologickým vyšetřením. Věřte, že v té době
byla pro mne situace velice složitá a doslova jsem jen přežíval ze dne na den. Nadějí pro mne
bylo přijetí na Oddělení klinické farmakologie, kde mi lékaři vysvětlili o jakou nemoc se jedná
a nastínili způsob léčby. Přestože jsem byl přijat k hospitalizaci o víkendu, byla léčba zahájena
bez otálení. Po pár dnech jsem začal mít opět chuť do života a pochopil jsem, že situace není
bezvýchodná. Chtěl bych touto cestou vyzdvihnout jak práci lékařů OKF, tak také práci

zdravotních sester. S takovým laskavým a lidským přístupem jsem se ještě nesetkal. Jsou to
doslova strážní andělé. Při propuštění z nemocnice jsem měl možnost poděkovat jen těm,
kteří měli službu. Proto si Vás pane řediteli, dovoluji požádat o vyslovení poděkování Vaší
cestou. Prosím, poděkujte všem pracovníkům OKF Vaší nemocnice za mne.
S úctou Z. Z.

Infekční klinika
Dobrý den! Ráda bych touto cestou poděkovala za péči, kterou mi poskytl personál ve FN
Plzeň Bory na Infekční klinice kde jsem ležela od 15. 11. -18. 11. 2014. Chci poděkovat nejen
za profesionální přístup lékařů, ale i za velmi ochotné, empatické a příjemné chování všech
sestřiček! Málokdy se toto chování vidí, a proto si moc vážím, že zde to funguje na nejvyšší
úrovni. S přáním krásného dne a spoustu dalších spokojených pacientů H. K.

Onkologická a radioterapeutická klinika
Vážený pane řediteli, vážený pane primáři, dovoluji si vás oslovit touto cestou a chtěla bych
moc poděkovat za péči, se kterou jsme se jako rodina setkali na ORAK ve Fakultní nemocnici
v Plzni. Jsem si vědoma toho, že stížnost člověk napíše mnohem snáze a rychleji, protože ho
žene více či méně „spravedlivé“ rozhořčení, že nebylo vše úplně tak, jak si představoval.
Naproti tomu je-li pacient s péčí spokojen, považuje to za samozřejmost a k poděkování už
nedojde. Chtěla bych proto přidat alespoň něco málo na pozitivní misku vah. Na novou
kliniku onkologie jsem se dostala se svým tatínkem, p. M. V. Moc děkuji za lékařskou péči,
kterou jste mu věnovali. Všichni lékaři, sestry i ošetřující personál byli profesionálové na
svých místech. Nutno říci, že takový vysoký standard už bereme za samozřejmý, ale
samozřejmé to rozhodně není. Za samozřejmost jsem ale rozhodně nepovažovala existenci
poradny pro onkologické pacienty a jejich rodiny. Moc děkuji za její zřízení a za služby, které
poskytuje. Paní doktorka Vachudová tatínkovi i mně osobně velmi pomohla. V okamžik, kdy
jsem hledala způsob, jak to doma vše zvládnout, jsem od ní dostala konkrétní informace,
kontakty a rady. Zároveň vše probrala i s tátou. Pro něj už bohužel nebylo cesty zpátky a při
té cestě tam jsme od paní doktorky měli oba úžasnou podporu. Nikdy předtím bych si
neuměla představit, jak moc ji budu potřebovat. Děkuji ještě jednou za poskytnutí právě
takového druhu pomoci. Přeji hodně zdraví, klidné a příjemně strávené dny (i když nevím,
jestli to vůbec jde), hodně optimismu a spokojených pacientů O. W.

Chirurgické oddělení, Interní oddělení
Vážený pane řediteli, ve dnech 27. 10. až 8. 11. 2014 jsem byla hospitalizována na chirurgii
FN Bory u primáře MUDr. Václava Karnose, kde jsem byla operována. Ráda bych upozornila
z mého laického pohledu na velmi kvalitní práci a lidský přístup zmíněného chirurga a jeho
spolupracovníků při řešení mého složitého případu. Předoperační vyšetření, jenž směřovalo
k této operaci se velmi profesionálně a lidsky zhostil MUDr. Zdeněk Říha z gastroenterologie
a sestry Bc. Jana Šperlová a Vendula Hejsková. Jim všem patří moje poděkování a Vám, pane
řediteli, přeji co nejvíce takových lékařů a sester, jejichž vysoká profesionalita je doplněna
z velké části i zájmem o obyčejného pacienta. S pozdravem M. K.

Interní oddělení
Vážená paní mgr. Čadová, pane primáři Smetano, ve dnech 27.10 až 8. 11. jsem byla
hospitalizována na chirurgii FN Bory, kde jsem byla operována. Ráda bych upozornila z mého
pohledu na velmi kvalitní práci při koloskopii, kterou citlivě provedl MUDr. Zdeněk Říha se
sestrami Bc. Janou Šperlovou a Vendulou Hejskovou. Jim všem patří mé poděkování a Vám
osobně přeji více takového zdravotnického personálu. S pozdravem M. K.

Oční klinika
Vážený pane řediteli, na základě doporučení svého očního doktora MUDr. Alice Markové,
jsem navštívila dne 10. 10. 2014 ambulanci Oční kliniky FN Plzeň. Operace proběhla v daný
den a bez komplikací a ve 14.30 jsem opouštěla kliniku s doporučením ošetřujícího lékaře,
MUDr. Jany Velechovské dodržovat klidový režim s konstatováním: „ v případě jakýchkoliv
obtíží bez odkladu se okamžitě dostavte a jsme zde pro Vás a budeme se Vám věnovat.“
Odcházela jsem s údivem a se spokojeností jen v tom nejlepším, protože jsem se ještě
s takovým přístupem nesetkala. Konstatuji, že mne mile překvapila ochota, slušnost a
přístup, se kterým jsem se setkala a o odbornosti a profesionalitě nemluvě. Musím říci, že
péče od ambulantního vyšetření, přes přijetí, návštěvu a péči sester, lékařů, kteří operaci
provedli, jsem byla natolik velmi příjemně překvapena, že vyjadřuji tímto dopisem
poděkování všem. Vážený pane řediteli, je mi ctí, že mohu napsat tento děkovný dopis,
protože můžete být právem hrdý na tým velmi skvělých a fundovaných odborníků, kdy již
není třeba nic udělat k tomu, aby pacient měl důvěru ve svého lékaře, a také víte, že je u Vás
k pacientovi přistupováno s nejlepší péčí. Děkuji a přeji Vám mnoho profesních úspěchů.
S důvěrou a úctou A.K.

Chirurgické oddělení, Interní oddělení
Náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andree Mašínové, MBA byl doručen tento
dopis: Vážená paní náměstkyně, ve dnech 27. 10. až 8. 11. jsem byla hospitalizována na
chirurgii FN Bory u primáře MUDr. Václava Karnose, kde jsem byla operována. Ráda bych
upozornila na svědomitou péči ze strany zdravotnického personálu chirurgického JIPu a Bc.
Jany Šperlové a Venduly Hejskové, které mě připravily na gastroenterologii. Operace se
zdařila, pacientka přežila a uzdravuje se. Přeji Vám co nejvíc takových obětavých pracovníků,
kteří mají zájem o obyčejného pacienta. S pozdravem M. K.

Chirurgická klinika
Dobrý den pane přednosto Třeško i pane primáři Špidlene, dovoluji si touto cestou ještě
jednou mnohokrát poděkovat za péči na Vaší Chirurgické klinice., kde jste mě poprvé léčili
z velkého mezikličkového abscesu dutiny břišní v době od 10. 9. do 18. 9. 2014 na oddělení
chirurgie B u pana Doc. MUDr. Skalického a ostatního skvělého a ochotného personálu a
následné plánované operaci na odstranění sigmatu na oddělení E u vedoucího lékaře MUDr.
R. Šulce v době od 2. 11. do 10. 11. 2014, kde mě rovněž byla poskytována precizní péče a
zájem od všech pracovníků tohoto oddělení. Ještě bych chtěl též zvlášť velmi poděkovat

hlavnímu operatérovi MUDr. J. Noskovi, který tuto operaci zvládl naprosto perfektně, takže
jsem ani nemusel ani jeden den strávit na oddělení JIP. ještě jednou velké poděkování všem
doktorům i sestřičkám a dalšímu personálu Vaší chirurgie. V. S.
Chirurgická klinika
Přednosta kliniky prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. obdržel milé poděkování: Vážený pane
profesore, ve dnech 12. 10. – 16. 10. 2014 jsem byla hospitalizována na Vaší klinice, kde
mně byla poskytnuta vynikající péče. Všichni pracovníci, jak lékaři, tak sestry, ošetřovatelky a
sanitář měli k nám, pacientům velice vstřícný přístup plně odpovídající mým představám o
tom, jak by měla vypadat zdravotní péče. Byla bych Vám velmi zavázána, kdybyste jim mohl
tlumočit moje upřímné poděkování. Můj zvláštní dík patří paní doktorce MUDr. Zedníkové,
která mě operovala. S pozdravem O.S.

1. interní klinika
Prof. MUDr. Martinu Matějovičovi, Ph.D., přednostovi kliniky, byl elektronickou cestou
doručen děkovný dopis: Dobrý den pane přednosto, byl jsem minulý týden přijat na Vaší
interní kliniku s prudkým zánětem ledvin a horečkou. Jelikož jsem 3 měsíce po dosti těžké
transplantaci jater. Během týdne se mi zdravotní stav velmi výrazně zlepšil. Za to bych chtěl
poděkovat hlavně lékařům, ale i velmi příjemnému a ochotnému personálu 7 patra
lůžkového oddělení. S pozdravem H. V.

Klinika pneumologie a ftizeologie
Vážení, chtěl bych tímto poděkovat Všem pánům doktorům a všem sestřičkám co se podíleli
na mém léčení po dobu, kterou jsem strávil na Vaší klinice PNE ambulance 1 v době od 21.
října do 3. listopadu za vynikající, zodpovědný a lidský přístup ke všem pacientům. S
pozdravem J. P.

Gynekologicko – porodnická klinika
Elektronickou cestou obdržel ředitel FN, MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., přednosta kliniky,
Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. a MUDr. Zdeněk Rušavý následující poděkování: Vážený
pane řediteli, vážený pane docente, vážený pane doktore, ráda bych se s Vámi podělila o můj
zážitek z porodu mého syna. Po 5 dnech na oddělení rizikového těhotenství jsem se dostala
na porodní sál. Porod vedl pan MUDr. Rušavý a porodní asistentkou byla Bc. Wimmerová. Po
nezdařeném vyvolání porodu pan MUDr. Rušavý přistoupil, díky velikosti plodu - 4430g, k
císařskému řezu. Mohu Vám říct, že můj strach byl obrovský, nicméně díky přístupu pana
doktora a slečny asistentky jsme vše zvládli. Oba byli profesionální, ale přesto velmi lidští. I
můj gynekolog MUDr. Švec chválil krásné provedení císařského řezu. 14. 7. jsem se dostala
na oddělení šestinedělí. Tým dětských sester pracujících na tomto oddělení je naprosto
bravurní. Díky staniční sestře a sestřičce, která je kudrnatá zrzka střižená na mikádo, jsem

dokázala svého syna kojit. Bohužel již si nepamatuji jména :( Jejich trpělivost a láska k této
práci opravdu nezná mezí. Pane řediteli, pane docente, jen bychom Vám chtěli sdělit, že Vaši
zaměstnanci, kteří se o nás starali, nejsou pouze výborní zdravotníci, ale pro nás jsou
opravdoví andělé. Nikdy bychom nevěřili, že se můžeme s takovýmto přístupem v nemocnici
setkat. Myslíme si, že můžete být právem hrdí na lidi, které zaměstnáváte. Všude vaši
porodnici chválíme, protože chvály je málo, nicméně zde je opravdu zasloužená. Ještě
jednou bychom chtěli poděkovat, speciálně MUDr. Rušavému. Díky němu mám na porod
krásné vzpomínky a na další těhotenství se těším. Pevně doufáme, že našim dalším
porodníkem bude opět on. S pozdravem a přáním krásných svátků M. S., M. H. a syn M.

Interní oddělení, neurorehabilitační oddělení
Vážený pane řediteli, chtěly bychom Vaším prostřednictvím poděkovat celému personálu
neurorehabilitační lůžkové části za velmi pěkný přístup k pacientům, ochotu vždy posloužit a
to s úsměvem. Víme, že je na tomto oddělení velice obtížná péče a přesto veškerý personál
vše zvládá na 1*. Také si zaslouží velké poděkování Vaše rehabilitační pracovnice, které ve
spojení se zdravotnickým personálem vytvářejí optimální podmínky k uzdravení pacientů po
těžkých operacích a jiných událostech. Podíl na uzdravení pacienta má také kuchyně, která
vaří chutně a zdravě. S pozdravem pacientky pokoje č. 3 - H.V, M. B.

Kardiologické oddělení
Poděkování předsedkyně neurologické sekce ČAS za přednáškovou činnost
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala kolegyni Mgr. Zuzaně Lavičkové z komplexního
kardiovaskulárního centra, kardiologické jednotky intenzivní péče FN Plzeň. Kolegyně aktivně
představila svůj příspěvek na 28. československém neurologickém sjezdu, který se konal
v kongresovém hotelu Clarion v Ostravě od 19. 11. do 22. 11. 2014. Kladně hodnotím
profesionalitu a vysokou odbornost kolegyně se zájmem o obor a danou problematiku.
Věřím, že i v budoucnu navážeme další spolupráci. S přáním hezkého dne mgr. Petra Krulová,
předsedkyně neurologické sekce ČAS, Sidonie Matulová, vrchní sestra neurologické kliniky
FN Ostrava

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Karlu Koudelovi, CSc. byl zaslán tento děkovný dopis: Pane profesore dobrý den,
jsem sice ve středu 12. 11. objednaná na kontrolu, ale tam, při množství Vašich pacientů
nebude čas na delší rozhovor, a mě mrzí, že jsem Vám ještě neřekla vše, co bych chtěla.
Tedy, když jsem Vás 26. 3. t. r. žádala o uspíšení mé operace, vyhověl jste mi ve velmi
krátkém termínu. Byla jsem překvapená, a to jsem ještě netušila, že operaci povedete Vy
sám osobně. A za to vám chci, pane profesore, moc a moc poděkovat. A stejně tak i za
následnou perfektní péči, při mých dalších komplikacích. Děkuji. Vděčně J. Š.

1. interní klinika
MUDr. Janu Marešovi jsou určeny následující děkovné řádky: Vážený pane doktore, chtěla
bych Vám co nejsrdečněji poděkovat za záchranu manželova života. Připomínám, že to byl

pacient přivezený 19. 7. 2014 z Řecka v poměrně komplikovaném stavu, po multiorgánovém
selhání nejasné etiologie. Celý Váš kolektiv, ošetřující lékaři i sestry, jste udělali obrovský kus
práce k tomu, aby se manžel, Z. Ř., byl schopen vrátit do života. Ačkoli možná prognóza
nebyla jednoznačná, podařil se pro mého manžela velký zázrak. Manžel je schopen
plnohodnotného fungování, chodí bez opory. Očekáváme, že se zhojí i poslední doposud
neuzavřený dekubit, takže bude manžel kromě chůze schopen i plavat. Samozřejmě, hodnoty
ledvinových funkcí mají daleko k ideálu, ale i tím se nechá žít. Škoda, že rehabilitace byla
přerušena stafylokokovou infekcí, ale po bivakování v hotelu a třech negativních testech se
manžel vrátil domů a rozchodil se sám. Ještě jednou bych Vám všem chtěla za péči
poděkovat, panu doktoru Boudovi, paní doktorce Ledvinové, sestrám, jejichž jména jsem si
nestačila zapamatovat. Pokud bych někdy mohla udělat já něco pro Vás, velmi ráda tak
učiním, nebo´t se cítím jako velká dlužnice. S úctou D. Ř.

Stomatologická klinika
Chci jen poděkovat celému kolektivu pánů doktorů a sestřiček za velmi pěkný přístup
k pacientovi s úsměvem. To zmírní i bolest nemocného. Děkuji moc. Děkuji všem. K. M.
Stomatologická klinika
Byl jsem zde již potřetí hospitalizován, takže mohu s klidným svědomím napsat, že celý
personál od pana primáře po nižší zdravotní personál vykonává svoji práci velmi dobře, což
pacientům pomáhá překonat toto bolestivé léčení. S velkou úctou a velkým poděkováním J.
M.
Stomatologická klinika
Děkuji celému týmu za skvělou profesionální péči a především za Vaši vstřícnost, ochotu a
lidskost. Jste báječní, jen tak dál. Děkuji. Z.

Oddělení krizového managementu
Vážený pane řediteli, chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za pomoc při realizaci
projektu Ochrana člověka za mimořádných situací, který se uskutečnil ve Vašem
zdravotnickém zařízení – v krytu S5 na Borech dne 30. října 2014. Naše poděkování patří
především Ing. Miloslavu Benešovi, se kterým spolupracujeme již celou řadu let, a který svým
fundovaným výkladem na téma „Záchranný integrovaný systém“ vždy studenty zaujme. Ještě
jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci. S pozdravem mgr. Aleš Janoušek, ředitel
gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

Neurochirurgické oddělení, lůžka B
Dobrý deň, všetci na oddelení, hned´ na začiatku Vás všetkých čo najsrdečnějšie
pozdravujeme a ďakujeme za poštu. Veĺmi sme sa obaja potesili. Jakubko behal
s pohĺadnicou od rána, všetkým ju ukazoval a vysvetloval, že v Plzni na neho nezabudli. Stále

na Vás myslíme a spomíname, ako bolo u Vás super aj napriek tomu, že sme u Vás boli ako
pacienti. Stále tvrdíme, že nie je nemocnica, ako nemocnica. Jakubko sa zatiaĺ drží dosť
dobre. Už štyri mesiace sme neboli v nemocnici, iba na kontrolu. Ale on sa aj tak stále pýta,
kedy ešte pojde do Plzne. Sem tam sa na neho niečo nalepí. Celý október bol soplavý, kašlal,
sem tam teplota. Momentálne chytil črevný vírus, ale takého chlapa predsa niečo len tak
neporazí. Veď má za sebou aj vážnějšie veci, nad ktorými sa mu zatiaľ podarilo vďaka Vám
vyhrať. Chceme Vám darovať anjelika. Tak ako ste ochraňovali Vy nás, nech tento malý
anjelik dáva pozor na Vás. Robila som ho ja z papiera a Jakubko ho maľoval. Keby ste ho
videli, určite bolo viac farby na ňom, vyzeral ako malý snehuliak. Ešte raz Vás všetkých
pozdravujeme a Jakubko posiela celému oddeleniu obrovskú sladkú pusinku. K. a Jakubko D.

Infekční klinika
Dobrý den, ráda bych tímto chtěla poděkovat za vstřícný, trpělivý a velice ochotný přístup
veškerého Vašeho personálu. Na Infekční kliniku jsme byly přijaty s ještě tříletou dcerou
v červnu tohoto roku pro kombinaci angíny, zánětu středního ucha, bronchitidy a
dehydratace, kterou jsme doma kvůli dlouhodobým vysokým horečkám nezvládly. Oceňuji
odborný i milý a lidský přístup všech doktorek a doktorů, přes sestřičky, řidiče sanitky až
k pomocnému personálu včetně uklízeček a svačinářek, kterých se tam za necelý týden
našeho pobytu vystřídalo opravdu mnoho. Díky nim si moje dcera ani já neodnesla
z nemocnice negativní zážitky, což je podle mého názoru vedle odbornosti, o které
nepochybuji, to nejdůležitější. Ještě jednou děkuji a přeji hodně spokojených pacientů.
S pozdravem O. K.

ŘÍJEN 2014
Gynekologicko – porodnická klinika
Vážený pane řediteli, nejsem žádný spisovatel, ale mé dojmy, po návratu domů z Vaší FN
musím popsat, abyste měl zpětnou vazbu k Vaší práci. Jsem již v důchodovém věku a po
různých televizních debatách a komentářích o našem zdravotnictví a ještě poprvé v životě
jsem šla s velkými obavami na plánovanou operaci na gynekologicko-porodnickou kliniku
Lochotín. Musím konstatovat, že se mé obavy v ničem nenaplnily. Na tomto oddělení pracuje
perfektně sehraný tým lékařů a sester pod vedením p. Doc.MUDr. V. Kališe, PhD. Tito lidé
jsou pro pacientky víc než "andělé". Jejich lidský přístup, ochota vše vysvětlit, vlídné slovo a
úsměv dokazují, že pro ně nechodí světa kraj. Nemohu já, ani mé spolupacientky, které již
prošly několika jinými nemocnice, nic, co bychom mohly vytknout po celou dobu mé týdenní
hospitalizace. Vzorný pořádek, dobré jídlo a ochota celého personálu mne donutila, abych
Vám napsala. Na toto odd. by měly jezdit exkurze lékařů a sester z jiných, ne tak kvalitních
nemocnic. Pane řediteli, přeji Vám a celému kolektivu pracovníků FN Plzeň, co nejvíce

takových odděleních a zároveň Vám prosím o přečtení mého dopisu kolektivu zmíněného
oddělení. Všem, co se o mne starali z celého srdce děkuji. V.H.

Stomatologická klinika
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat za péči veškerému personálu Stomatologické kliniky,
konkrétně oddělení stomatochirurgickému (ÚČOCH) zastoupeného as. MUDr. Andrlem a
MUDr.Hostičkou. Takto profesionální přístup obou lékařů se jen tak nevidí a moc si ho
cením. Stejně tak všechny sestřičky i pomocný personál na oddělení byl perfektní. Ještě
jednou díky za péči. J. R.

Psychiatrická klinika
Vážená paní doktorko Skálová, ozývám se až po měsíci od ukončení stacionáře. Chtěla jsem
mít odstup od dlouhodobé PN a aktuální fotku vnučky V.:). Nejdříve bych moc chtěla
poděkovat za Vámi předané zkušenosti, lidskost i přísnost. Skoro každý den si na Vás
vzpomenu i na naše spolupacienty a jejich příběhy. Musím se přiznat, že paniky, strach z
hluku, určení svého prostoru zvládám více než dobře. Obrátila jsem se na Vaše pracoviště ve
svízelné situaci a jednalo se o poslední pokus, jak se posunout dále. Očekávala jsem pomoc a
ta se mi díky Vám dostala. Proto píši tyto řádky i paní primářce Petráňové a děkuji za její
hodiny na vizitách. Ač jsem miminka nikdy nemusela, vnučku naprosto zbožňuji a baví mi s
ní dělat cokoliv, i když vříská. To je málokdy. Moc ráda se koupe a povaluje bez plenek. Dcera
mi dělá radost, je skvělá mamča. Moji rodiče jsou také s pravnučky poprdění, jiný výraz se
nedá použít. Můj přítel je šťastný za dědečkovskou roli a musím přiznat, že se na něj vnučka
nejvíce usmívá. Je to moc hezké období a užívám si to. Chtěla jsem pokračovat u paní
doktorky Bornové na skupinových akcích, ale nechám to až na listopad. Zatím žádný problém
nepociťuji a terapie je pro mne role babičky. Drncání s kočárkem a jsem spokojena:) Milá
paní doktorko, jsem v přátelském kontaktu i s některými bývalými účastníky stacionáře a
všichni na Vás moc vzpomínáme. Ať se Vám v životě moc a moc daří a prosím paní primářku
o nějakou pochvalu:) S přáním všeho pěkného Vás zdraví Z. C.

2. interní klinika
Vážený pane řediteli. Chtěla bych srdečně poděkovat celému kolektivu zdravotnického
personálu 2. interní kliniky, 3.patro, kde byla moje maminka E. S. hospitalizována od 2. 9. do
16. 9. 2014. Při přijetí byla ve velmi vážném zdravotním stavu a psychicky labilní. Musím
zdůraznit, že nádherný lidský přístup sester i lékařů k pacientce i k rodině mě velmi překvapil.
Všechny sestřičky včetně staniční sestry se chovaly k mojí mamince velice ochotně a
empaticky, a protože jsem sama zdravotní sestra, mohu ocenit i jejich profesionální přístup.
Maminka se díky nim během krátké doby velmi výrazně psychicky i zdravotně zlepšila a já
mohu všem jen poděkovat za jejich péči, vstřícnost a ochotu. Děkuji Z. K.

1. interní klinika

Přednostovi kliniky prof. MUDr. Martinovi Matějovičovi, Ph.D. je určen následující dopis:
Vážený pane přednosto, chtěla bych Vám poděkovat za péči, kterou jste věnovali mému
synovi K. D. na jednotce intenzivní péče. Vím, že jste pro mého syna udělali maximum a
dovolili jste, abych s ním mohla být tolik času, který jsme oba potřebovali. Chtěla bych Vám
také napsat, jak moc důležité bylo pro mě, že v sobotu 18. 10. sloužil PAN DOKTOR Balihar.
Jeho přístup ke mně jako matce byl velmi hezký, citlivý. Jsem nesmírně šťastná, že jsem s
tímto lékařem mohla mluvit, že mi pomohl pochopit a usnadnit odchod mého syna. Moc
bych si přála, aby takových lékařů bylo více. Nikdy nezapomenu, jak se mnou mluvil, jak mě
objal, když K. odešel a jak mě doprovodil od lůžka mého syna. Bylo to pro mě velmi důležité.
Patří mu moje velké díky. S pozdravem J. D.
Neurologická klinika
Dobrý den, chtěla bych touto cestou moc poděkovat MUDr. Matouškovi a sestřičce, která s
ním sloužila ze 4. na 5. 10. Oceňuji především jejich kladný a lidský přístup při mém ošetření
v nočních hodinách. J.Š.

Psychiatrická klinika
MUDr. Jitce Rumlové bylo doručeno e-mailem toto poděkování: Dobrý den, paní doktorko
konečně jsem si udělala čas na to, abych Vám a celému Vašemu kolektivu včetně MUDr.
Rábové a sestřiček a bratrů poděkovala za Váš profesionální přístup při léčbě naší dcery A.
Období hospitalizace dcery bylo nejhorším obdobím v našem životě, ale díky Vám to naše
celá rodina překonala. Jen v krátkosti jak se daří dceři. Po příchodu z nemocnice do čtyř
měsíců opět spadla ještě na nižší váhu, než se kterou byla hospitalizovaná. Jak jste byla
informovaná hrozila jí další hospitalizace. O prázdninách jsme spolu odjeli k moři, aby
změnila prostředí. Stále vedla boj s otcem, což nám po té potvrdila i MUDr. Kukačková
(bývalá psycholožka z Motolské nemocnice, která se nás přes známého ujala v období
prázdnin, kdy měl doktor Krs dovolenou). Změna prostředí jí velmi pomohla, když se
pohybovala po pláži v plavkách uvědomila si, že je nejhubenější na pláži a že si jí lidé prohlíží
s odporem. Samozřejmě, že to tak bylo, i pro mě jako matku pohled na ní svlečenou byl
zoufalý. Zde začala bez nátlaku jíst ze dne na den. K dnešnímu dni přibrala cca 7 kg. Přesnou
váhu již nevím, jelikož jsme díky bohu přestali chodit na vážení, když šla váha nahoru cca 1-2
kg týdně, snášela to špatně, vše jí pak vysvětlila paní doktorka, že se jedná hlavně o
zavodnění těla po dlouhé pauze příjmu potravy. V září nastoupila na střední školu, kde
zapadla do úžasného kolektivu spolužáků. Ve škole je spokojena, učí se ráda a do školy se
těší. Neříkám, že máme vyhráno, občas ještě udělá scénu, že je tlustá, ale po té si to
uvědomí. Hlavně takové scény jsou čím dál méně. Chodí na fit-box 1x týdně, s tím mě
překvapila, ale ona se prý vybije, dělá jí to dobře. Cvičitelka fit-centra jí vysvětlila, že jídlo je
energie a ne tuky, tak už chápe, že jíst musí. Ještě jednou moc děkujeme za spolupráci a
opravdu profesionální a lidský přístup! Úžasné byly terapie pro rodiče, kde si člověk
uvědomí, že nejsme sami, kdo máme problémy. Že jsou bohužel i horší případy. Každopádně
nás i dceru tato nemoc neskutečně posílila!!!! Přeji Vám hodně síly a spoustu energie ve vaší
opravdu obtížné práci, jsem moc ráda, že tu jste, jelikož jste byli naše poslední naděje!!!!!!!
Ještě jednou děkuji! S pozdravem B.

Infekční klinika

Dobrý den, ve dnech 4. 10. 2014 - 10. 10. 2014 jsem byla hospitalizována na Infekční klinice
Plzeň Bory. Tímto bych chtěla pochválit bezvadný, profesionální a přátelský přístup
personálu, tj. sestřiček, ošetřovatelek i lékařů na daném oddělení. Tuším, že šlo o pavilon č.
2. Nebýt kapaček, tak jsem se chvílemi necítila ani jako v nemocnici. Veškeré mé dotazy
ohledně mé nemoci byly okamžitě zodpovězeny, přístup citlivý a lidský. Moc to potěší,
protože dnes se s tím člověk jen velmi málo setkává. Neustálá péče a zájem je opravdu na
skvělé úrovni. Takovéto skvělé jednání určitě napomáhá k rychlejší rekonvalescenci pacientů.
I když se jedná o nemocniční prostředí, kde je člověk jen když opravdu musí, tak Vaši
zaměstnanci se velmi snaží pacientovi vycházet vstříc jak jen to jde a určitě svým chováním
zpříjemňují
pobyt.
Ještě
jednou
děkuji
za
veškerou
péči.
S pozdravem a přáním pěkného dne V. J.

Otorhinolaryngologická klinika
Dobrý den. Dovoluji si alespoň touto cestou vyjádřit poděkování za přístup k pacientům paní
doktorce Janě Kůsové (dětské ušní oddělení), u které jsem byl s dcerou S. dne 15. 10. 2014
na prohlídce. Chtěl bych především vyzdvihnout její jemný, citlivý a pozitivní přístup. V tomto
mém názoru mi po opuštění ordinace utvrdila dcera slovy : "to byla moc hodná paní
doktorka, viď tati". Já jsem opravdu upřímně musel souhlasit. Více takových lékařů a sester,
která ten den s paní doktorkou sloužila. Chtěl bych Vás moc poprosit o předání tohoto
poděkování, aby i paní doktorka věděla, že si vážíme její práce! S pozdravem V. V. a dcera S.

Interní oddělení, Chirurgické oddělení
Dobrý den chtěla bych poděkovat lékařům a sestřičkám z interního pavilonu v bývalé
vojenské nemocnici na Borech, zejména MUDr. Říhovi za jejich profesionální a lidský přístup,
velmi si toho vážíme. Ještě děkujeme MUDr. Borovičkovi z chirurgické ambulance, vděční
pacienti J.a J. K.

1. interní klinika
Vážený pane řediteli. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem lékařům, zdravotním
sestrám a ostatnímu personálu Interny 5 B - Nefrologie, kteří věnovali příkladnou péči a
starostlivost naší 90-ti leté mamince, která byla u vás hospitalizovaná od 29. 9. do 13. 10.
2014. Při každé návštěvě jsme se osobně přesvědčili o ochotě a profesionálním přístupu
pracovníků. Prosím, vyřiďte laskavě naše velké díky všem zaměstnancům. Víme, že práce
zdravotníků je velmi náročná. Ještě jednou děkujeme. S pozdravem manželé P.

Psychiatrická klinika
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat vedení a odborníkům Psychiatrické kliniky
FN Plzeň. Ve čtvrtek 9. 10. 2014, v rámci nadcházejícího Světového dne duševního zdraví,
jsem se zúčastnila ukázky relaxačních technik. Akce probíhala ne denním stacionáři
Psychiatrické kliniky pod vedením staniční sestry Daniely Vávrové Bc. Po úvodní teoretické

části následovala praktická část. Ukázka autogenního tréninku a progresivní relaxace. Pro
většinu z nás je problém se cíleně dokázat zlidnit a relaxovat v dnešní, tak uspěchané době.
Sestřička Vávrová nám všem dala návod, jak si s tím poradit a co udělat dobrého nejen pro
své tělo, ale i duši. Její profesionální přístup a milé jednání si zaslouží jen chválu. S přáním
mnoho dalších spokojených pacientů a úspěchů v profesi přeje P. D.

Interní oddělení - LDN
Dobrý den, můj velký dík patří zdravotnicko-ošetřovatelskému týmu LDN3. Lucinka, Renatka,
Petruška, Kačenka, Verunka, Helenka a Markétka dlouhodobě a nadstandardně pečovaly o
naší babičku, paní A. U. Zvláštní poděkování patří staniční sestřičce, paní Mgr. Šárce Šmídové
za zájem a laskavý dozor. K. a Š. T.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
přednostovi kliniky prof. MUDr. Karlu Koudelovi, CSc. bylo elektronickou cestou zasláno toto
poděkování: Hezký den pane přednosto, dne 16. 10. 2014 jsem se synem (zranil si malík na
levé ruce) v dopoledních hodinách navštívila úrazovou ambulanci FN Plzeň. Velmi vřelé
jednání pana doktora Kudely a sestřiček v ordinaci mne přivedlo k tomu, abych jim touto
cestou poděkovala. Díky jejich přístupu jsme spokojeně odcházeli nejen s profesionálně
provedeným vyšetřením, ale i se zjištěním, že jsme potkali báječného lékaře, který výborně
pracuje i s dětským pacientem. Vám tedy směruji pochvalu na zmíněný tým a prosím Vás i o
předání tohoto poděkování. S pozdravem D. H. a pac. J. T.

1. interní klinika
Vážený pane řediteli, dovolte mi prosím vyjádřit velké poděkování kolektivu lékařů a
zdravotních sester na oddělení metabolické JIP, I. Interní kliniky Vaší nemocnice při
hospitalizaci mé manželky paní L. K. v minulých dnech. Naprosto profesionální a při tom
nadmíru lidský přístup k manželce i k mé osobě byl v těžkých chvílích, kdy probíhala složitá
léčba obrovským uklidňujícím zážitkem. Přes jistě velmi náročnou práci si lékaři vždy našli
čas, aby mne podrobně informovali o situaci, a rovněž zdravotní sestry nám s úsměvem a
velmi ochotně v případě potřeby pomohly. Prosím Vás, pane řediteli, o předání tohoto
neumělého, ale věřte, že naprosto upřímného poděkování na uvedené oddělení. Přeji Vám i
Vaší nemocnici jen to nejlepší a ještě jednou mockrát děkuji. Zdravím a přeji hezký den J. K.

Chirurgická klinika

Dobrý den, ráda bych poděkovala touto cestou celému zdravotnímu týmu chirurgické
ambulance paní doktorky Vejvodové včetně. Tak skvělý přístup k pacientovi, kterým jsem
byla velmi mile překvapena mě dojal natolik, že Vám píši tento email. Přeji mnoho sil a zdraví
do příštích dní. S pozdravem J. F.

Dětská klinika
Přednostova kliniky prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D. obdržel toto poděkování: Dobrý den!
Pane přednosto, asi si říkáte, kdo Vám píše. V první řadě bych se chtěla představit. Jmenuji
se B. A., je mi 18 let a chodím na zdravotní školu v Plzni. 10.10 jsem byla na dětské klinice na
ambulanci za účelem vyloučení trombózy, u paní MUDr. Hruškové, kde se o mě velice dobře
postarali, zejména sestřička Jana Palková. Takový přístup jako byl na dětské ambulanci jsem
nikdy nezažila. Proto bych chtěla touto cestou velice poděkovat za přístup a chování
sestřiček i paní doktorky Hruškové na ambulanci. Děkuji s pozdravem B.:-)

Anesteziologicko – resuscitační oddělení - DIP
Náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andree Mašínové, MBA je určen tento dopis:
Vážená paní náměstkyně, jsem manželkou pacienta J. M., který leží již desátý měsíc ve velice
vážném stavu na stanici Dlouhodobé intenzívní péče Anesteziologicko-resuscitačního
oddělení FN na Borech. Manžel utrpěl před více než šestnácti lety těžký úraz, po kterém se
sice jeho zdravotní stav na dlouhou dobu zlepšil, přesto strávil v různých zdravotnických a
rehabilitačních zařízeních hodně času. Setkali jsme se tedy (zvláště v posledních letech) s
mnoha zdravotnickými pracovníky – lékaři, zdravotními sestrami, ošetřovateli i
rehabilitačními terapeuty. Právě tito lidé vytváří atmosféru pracoviště a přispívají – více či
méně – k optimálnímu zdravotnímu stavu pacienta. Není bohužel samozřejmostí, že chování
a vztah zdravotnického personálu k pacientovi je adekvátní jeho momentálnímu
zdravotnímu stavu. Kolektiv pracovníků DIP předčil (v kladném smyslu) ve všech směrech
moje očekávání, způsobená předchozí ne vždy příznivou zkušeností, a mohu s klidným
svědomím říci, že předčil i očekávání mého manžela. I když je manžel ochrnutý a nemůže
mluvit, poznám z jeho reakcí, z pohledů a z chování, že je na DIP spokojený, necítí se
ohrožený, odstrčený a „na obtíž“. Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování a hluboký
obdiv všem pracovníkům tohoto oddělení za práci, kterou každodenně odvádějí. S takto
profesionálním, ale přitom lidsky citlivým přístupem jako na DIP, se člověk dnes setká
málokde. Velký dík patří celému lékařskému týmu po vedením MUDr. J. Wimmerové a týmu
sester a ošetřovatelů pod vedením staniční sestry Bc. M. Čedíkové. Můj velký obdiv patří
sestrám, ošetřovatelům a ošetřovatelkám DIP, kteří obětavě a vždy s úsměvem mého muže
ošetřují a snaží se mu v jeho nezáviděníhodné situaci pomoci. Je obdivuhodné, že mají stále
dost vnitřní síly vytvářet kolem sebe optimistické a klidné klima. Z mé strany jsem personálu
oddělení vděčná za to, že tolerují velice časté návštěvy moje i naší dcery. Spolu s dcerou se
snažíme alespoň trochu ulehčit ošetřujícímu personálu jejich náročnou práci spojenou s péčí
o manžela a manželovi dodat pocit jistoty a bezpečí. Ještě jednou děkuji všem pracovníkům
DIP za zodpovědný přístup k plnění svých povinností, i když vím, že zdravotní stav manžela je
i nadále velice vážný a pravděpodobnost podstatného zlepšení není velká. S pozdravem M.
M.

Klinika pneumologie a ftizeologie
Vážení, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřila poděkování za záchranu svého života. Ve
dnech 22. 9. – 8. 10. 2014 jsem byla hospitalizována na plicní JIP, kam jsem byla převezena v
těžkém stavu z JIP naší okresní nemocnice. Po celou dobu léčby mi byla poskytována
maximální péče celého týmu, pod vedením MUDr. Davida Havla. Přístup všech lékařů, sester
a v neposlední řadě obou sanitářů byl naprosto profesionální a nadstandardní. I při tak těžké
a zodpovědné práci měli všichni vždy pro pacienty úsměv a hezké slovo, což je důležité
zvláště pro psychickou stránku pacientů. Rovněž informace o mém zdravotním stavu mi byly
poskytovány konkrétně a s lidskostí. Po propuštění z JIP jsem ležela ještě do 16. 10. na
lůžkovém oddělení B, vedeném MUDr. Markem Langmajerem. I zde byla péče ze strany
lékařů a sester na velmi dobré úrovni. Ještě jednou děkuji, s pozdravem pacientka I. K.

Gynekologicko – porodnická klinika
Posílám velké a upřímné poděkování veškerému personálu na gynekologicko-porodnickém
oddělení, kde jsem byla začátkem srpna hospitalizována. Lékaři zde jsou machři a skvělí
odborníci, nechybí profesionalita, příjemné vystupování, ale též lidskost, která je neméně
důležitá. Spolu se sestřičkami, které jsou také velmi příjemné, profesionální a obětavé tvoří
skvělý tým. Také nesmím opomenout samotné prostředí, které působí velmi pozitivně,
komfort a barevné ladění na pokojích působí moc příjemně. Po mé zkušenosti (ne příliš
dobré) i s jinými zdravotnickými zařízeními musím říct, že Vaše klinika a tím pádem i naše
zdravotnictví jsou na vysoké úrovni. Na všechny, s nimiž jsem se během mé hospitalizace
setkala, budu pohlížet s úctou a obdivem. M. K.

Gynekologicko – porodnická klinika
Dobrý den, 12. 10. jsem porodila ve vaší porodnici a byla jsem moc spokojená s
profesionálním a vstřícným přístupem personálu, krásné prostředí i jídlo mi chutnalo. Jsem
ráda, že jsem si tak dobře vybrala. S pozdravem J. Z.

Infekční klinika
Dobrý den, tímto bych chtěla mnohokrát poděkovat sestřičce Mgr. Lence Rewendové za její
perfektní a hlavně milý přístup ke mně a mému synovi. Na Infekční klinice jsme byli
hospitalizovaní 5 dní, z toho sestřička sloužila 4 dny..měla mnoho práce, běhala kolem
spousty dalších pacientů, byla zde sama a stejně si našla chvilku, aby mně psychicky
podpořila v době, kdy jsem měla veliký strach o svého 4. měsíčního syna. Dokázala mi mile
odpovědět na otázky, u kterých mi nebyly schopny srozumitelně zodpovědět ani lékařky.
Sestřička sršela pořád úsměvem, i když musela být pořádně utahaná z věčného běhání sem a
tam. Takovýchto lidí by mělo pracovat ve zdravotnictví více. Moc si sestřičky vážím a nikdy jí
nezapomenu, jak v pro mě těžkých chvílích se ke mně chovala, a psychicky mě podporovala.
S pozdravem K. J.-matka, která díky sestřičce neskončila na psychiatrii.

Hematologicko – onkologické oddělení
Těmito pár větami Vám chceme co nejupřímněji poděkovat. Poděkovat Vám, všem
sestřičkám a lékařům FN Lochotín – hematologicko-onkologickému oddělení. Říkáme, že
určitá povolání, která vykonáváme, jsou posláním a v životě jsme se setkali s mnoha lidmi,
kteří je vykonávali – ale tady jsme na vlastní oči viděli pravý význam tohoto slova. Zejména
lidským a profesionálním přístupem Vás, kteří jste se starali o našeho na smrt nemocného
tatínka. Dobře víme, že jen slova díky jsou v tomto případě málo, ale moc si přejeme, abyste
věděli, jak moc pro lidi děláte a víme, že nejen my jsme Vám vděčni a jistě je to tak, že si
zasloužíme, aby se k nám lidé chovali tak, jak my se chováme k nim. A tak přestože jsme
mnohdy zarmouceni a nemáme důvody se usmívat – usmějme se na sebe – může to být již
naposled. Pracujte prosím dál tak, jak to děláte – mnozí bychom si měli z Vás vzít příklad.
Mějte se jen a jen krásně. S pozdravem za celou rodinu K. V.

2. interní klinika, 1. patro
Manžel pacientky, pan Č. se dostavil osobně s poděkováním do kanceláře Oddělení pro
komunikaci s veřejností. Vyjádřil spokojenost se zdravotnickým personálem tohoto oddělení
a děkuje za péči o jeho manželku. Zvláště děkuje za vstřícné chování a velmi dobrou práci.

2. interní klinika
Vážené vedení 2. Interní kliniky, ve dnech 3. až 17. 9. 2014 jsem strávila ve Vaší nemocnici
jedno z nejhorších období mého života. Někteří pacienti si na základě drobností stěžují na
fungování nemocnice v Plzni, já naopak považuji za svoji povinnost znovu poděkovat celému
kolektivu 2. patra interny pod vedením vedoucího lékaře MUDr. Aloise Mádleho, CSc., dále
všem sestrám, sanitárkám i uklízečkám a zejména pak mému ošetřujícímu lékaři MUDr.
Davidu Slezákovi, který se stal mým sluníčkem, nebo andělem, který řešil nejen mé zdravotní
problémy, ale také můj psychický stav. Zkrátka se snažil řešit všechny mé problémy v duchu
celostní medicíny. Přeji Vám všem co nejvyšší ocenění vaší práce v rámci realizovaného
navýšení mezd a platů, na které vláda věnuje už od 1. 11. 2014 miliardy korun. Doufám, že
tyto prostředky nejsou poslední a uspějí také ke stabilizaci mladých lékařů, jako je MUDr.
David Slezák, a že tuto lékaři nebudou odcházet do zahraničí. Omluvte můj emotivní projev,
ale strávila jsem u Vás dost času, abych viděla obrovské problémy, se kterými se dnes a
denně potýkáte. Rozlehlá spádová oblast od Chebu po Plzeň, nedostatek prádla, často
nedostatek personálu při dovolených, atd. raději končím a ze srdce děkuji. Vaše J. J.,
pacientka na pokoji č. 5, 2. patra interny.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Pan R. U., hospitalizovaný na Klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, lůžka
jednodenní artroskopie pod vedením MUDr. Petra Nepraše a staniční sestry mgr. Veroniky
Tichotové věnoval následující básničku určenou všem uvedeným zdravotníkům.
personál na směně: ranní: mgr. Tichotová Veronika, Skala Patrik
denní: Polláková Miroslava

noční:Čermáková Klára
Sestřičky děkujem
Za vaší starost
Ve chvílích bolesti
Nosíte radost
I ten Váš kolega
Ten blondýn z plakátu
Je jak paprička uprostřed salátu
Je trošku ostřejší,
Aspoň je sranda
Jste prostě sehraná, zelená banda!
Díky všem doktorům za jejich práci
Píšou nám opium
Úsměv nám vrací
Ne, fakt jsou dobří
Perfektní job
Máš v řiti koleno?
Tihle jsou top!

Dětská klinika
Ráda bych touto cestou poděkovala všem sestrám z Dětské kliniky, oddělení kojenců a
batolat za jejich ochotu, laskavost a spolupráci. Vážím si toho, že svoji práci dělají s láskou a
pochopením. Díky jejich pozornosti a péči jsem se tu se svojí malou Zuzankou cítila v bezpečí.
Děkuji. Maminka V. Z.

Dětská klinika
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému personálu oddělení kojenců a batolat hlavně
sestřičkám za jejich laskavý přístup. Díky nim se tu maminky s dětmi mohou cítit skoro jako
doma. Moc děkuji. I. B. a M.

Chirurgická klinika, lůžka C
Píši poděkování všem lékařům a sestřičkám za pečlivou péči, zacházení s pacienty. Vřelé
poděkování. P. J.

Dětská klinika

Dobrý den, ráda bych touto cestou chtěla poděkovat všem za báječnou péči dětské kliniky,
odd. kojenců a batolat mé 4 měsíční dcerky M. Š. Díky nim se tu maminky s dětmi cítily jako
doma. Obrovský dík všem. K.

1. interní klinika
Vážení, chtěla bych touto cestou mnohokrát poděkovat za nadstandardní péči a zájem o
pacienty, které nám na rekondičním pobytu v Žinkovech ve dnech 19. – 26. září 2014 věnoval
tým lékařů pod vedením MUDr. Zdeňka Jankovce, MUDr. Brožové a MUDr. Komorousové a
sestřiček Kobrové, Kůsové, Fatkové a Richterové. Také bych chtěla poděkovat za obrovské
množství informací, které jsme mohli v rámci pobytu načerpat z odborných přednášek.
Málokdy se setkáváme s takovým přístupem k nám, pacientům. Se srdečným pozdravem J. Š.

Oční klinika
Moc a moc děkujeme všem lékařům, sestrám a zaměstnancům lůžkového oddělení Oční
kliniky za velmi vynikající a profesionální péči, kterou nám pacientům z pokoje č. 2 i ostatním
pacientům věnovali. Cítily jsme se tu velmi dobře, lékaři i sestry se nám věnovali
s maximálním nasazením. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v léčbě
dalších pacientů. Budeme na Vás vzpomínat. K. D., V. M., M. M.

2. interní klinika
Byla jsem hospitalizována na interně 3. Patro v pokoji č. 1. Chtěla bych poděkovat za velkou
péči a obětavost všem sestřičkám, staniční sestře i doktorům, kterou mně i mým
spolubydlícím po celou dobu poskytovali. Prosím, vyřiďte jim můj dík. L. R.

Oddělení plastické chirurgie
V době od 24. 9. do 30. 9. 2014 jsem byl hospitalizován na Oddělení plastické chirurgie. Chtěl
bych tímto poděkovat celému kolektivu pod vedením primáře Vlastimila Bursy, operatérovi
MUDr. Patriku Richtrovi a všem sestřičkám za jejich lidský přístup k pacientům. S přáním
hezkého dne O. M.

Onkologická a radioterapeutická klinika
Vážený pane řediteli, chtěla bych poděkovat přednostovi prof. MUDr. Jindřichu Fínkovi,
Ph.D. za to, že jeho přístup k mé osobě mu není lhostejný. Věřím panu profesorovi, že z jeho
strany můj život bude o něco prodloužen. Napíši to svými slovy. Když s ním hovořím, přijdu
na jiné myšlenky, dovede si s vámi popovídat o všem možném a vy zapomenete, proč ta
nemoc Vás vůbec potkala. Pane řediteli, nejsem osoba, která by se zavřela do ústraní a měla
slzy, jsem hrdá na sebe i na své okolí. Jsem žena rázná a málokdy podlehnu. Myslím, že je
důležité vyjádřit vděk a poděkování Vaší osobou panu profesorovi Fínkovi. Děkuji ještě
jednou panu profesorovi Fínkovi a přeji hodně úspěchu v osobním a hlavně pracovním
životě. S pozdravem I.

Anesteziologicko – resuscitační oddělení, Chirurgické oddělení
Od 1. září 2014 ležel můj syn I. D. po těžké operaci střev na ARO bývalé vojenské nemocnice.
Byl ve vážném stavu, dlouho v umělém spánku, napojen na plicní ventilaci, krátkou dobu i na
podpoře krevního oběhu. Po pěti týdnech byl přeložen na standardní pokoj Chirurgického
oddělení. Chceme tímto mockrát poděkovat všem lékařům, lékařkám, sestřičkám i jejich
mužským kolegům za péči, kterou Ivanovi věnovali. Každý den jsme volaly o informace, každý
den jsme chodily na návštěvy a vždycky jsme se setkaly s ochotou a vstřícností. Ještě jednou
velké a srdečné poděkování za záchranu synova života. Slovy se to nedá vyjádřit. Se
srdečným pozdravem M. D, matka; M. M., teta

Oddělení geriatrie, lůžka B
Vážený pane řediteli, s hlubokou úctou se klaním a zároveň chci poděkovat za všestrannou
péči zdravotnického personálu v čele všech lékařů. Myslím, že jejich profese není jenom
zaměstnání, ale poslání. Co se týče péče, stačí pro pacienta jenom laskavé slovo a úsměv. Pro
pacienta je to velmi dobrá psychická podpora. Přeji Vám všem ve zdravotnictví mnoho zdaru,
úspěchů a osobního štěstí. Co se týče péče, rehabilitace a stravování, vše opravdu na
jedničku. Je to myšlené opravdu upřímně. Zdraví Vás pacient M. Š.

Neurochirurgické oddělení
Vážený pane řediteli, v průběhu září jsem byl hospitalizován ve FN Lochotín na
neurochirurgickém oddělení s diagnózou nádoru v hlavě. Tímto bych chtěl poděkovat MUDr.
Petru Vackovi a celému operačnímu týmu, který zákrok provedl 4. 9. 2014. Na
neurochirurgickém oddělení přednosty Doc. MUDr. V. Přibáně, Ph. D. jsem měl příkladnou
péči, a to jak na oddělení JIP, díky patří sestřičkám a dalšímu personálu MUDr. Lavičky, Ph.D.
Na lůžkovém oddělení B, jsem se setkal s nevšední péčí, ochotou a hezkým přístupem
k pacientovi, jmenovitě vrchní Mgr. Berková, staniční sestra bc. Binderová, ale i ostatní
sestřičky a lékaři. Mé největší díky patří MUDr. Vackovi za zdárně provedenou operaci a jeho
lidský přístup. Dále děkuji všem jmenovaným i nejmenovaným lékařům a sestřičkám a
ostatnímu zdravotnímu personálu za jejich ne vždy lehkou práci a obětavý a lidský přístup
k pacientům. Ačkoliv moje poděkování proběhlo i osobně, přesto Vás prosím, pane řediteli,
Vaším prostřednictvím, vyslovte uznání a pochvalu všem výše jmenovaným i celému
neurochirurgickému oddělení. Přeji Vám a všem v jejich profesi mnoho úspěchů, mnoho
ukázněných pacientů a v osobním životě vše nejlepší, zdraví a pohodu. S pozdravem V. S., za
rodinu mgr. D. K.

Interní oddělení
Vážený pane řediteli, ve dnech 23. září až 9. října 2014 jsem byl jako pacient po cévní
mozkové příhodě léčen (neurorehabilitace) na interním oddělení a to jak lůžkovém oddělení,
tak na rehabilitačním pracovišti FN Plzeň – Bory. Po příchodu na toto oddělení jsem se setkal
se vstřícným zdravotním a i sanitárním personálem. Musím velmi ocenit jejich perfektní
profesionální a lidský přístup k pacientům. Na mne osobně měl jejich přístup velký vliv na

zlepšení a to jak po psychické, ale hlavně fyzické stránce. Na interním oddělení jsem přišel
jako velmi špatně chodící, s narušenou psychikou po cévní mozkové příhodě a odcházel jsem
v dobré náladě jen s mírnými omezeními v pohybu. Vážený pane řediteli, přál bych si, abyste
pracovníkům výše uvedeného oddělení (pracoviště) sdělil, že jim chci poděkovat za tuto
jejich nelehkou (a v případě mé osoby i velmi úspěšnou) práci. Zejména bych chtěl
poděkovat těm, které o mne pečovaly a to MUDr. Božovská Andrea, Mgr, Kratochvílová J.,
fyzioterapeutka Černá Jana, DiS. a Bc. Eretová Štěpánka a zároveň popřát i mnoho úspěchů
v jejich životě. S přáním příjemného dne V. K.

2. interní klinika
Rád bych touto cestou poděkoval primáři MUDr. Zdeňku Kratochvílovi, vrchní sestře Bc.
Ivaně Witové a všem zaměstnancům 2. IK, kteří se o mě starali na vysoké profesní úrovni.
Dne 8. 10. 2014 jsem byl přijat na 2. IK s tím, že jsem měl druhý den nastoupit na odd.
ortopedie, kde mi měly být odstraněny šrouby po operaci kotníku. Z důvodu vysoké hladiny
draslíku, byla operace ohrožena a zřejmě by byla i odložena, což bych se dozvěděl druhý den
ráno, při nástupu na operaci. Po vysvětlení situace prim. MUDr. Kratochvílovi mi byla
nabídnuta možnost úpravy těchto nepříznivých výsledků krátkodobým pobytem na interní
klinice. Vzhledem k tomu, že to nebylo poprvé, co jsem byl hospitalizován ve fakultní
nemocnici Plzeň z důvodu nějakého operačního zákroku. Překvapila mě na této klinice již
samotná ochota a vstřícnost řešit vdané chvíli něčí problém. Jistě, je to interna a jsou zvyklí
řešit problémy okamžitě, ale tady nešlo o život, prostě se něco odloží a propadnou již hotová
vyšetření. Starost a péče, která mi byla následně věnována na pokoji personálem, byla
naprosto dokonalá. Všichni věděli co, kdy, proč, po výměně služeb nebylo třeba někomu
něco vysvětlovat. Prostě dokonalá organizace. Ještě mi byl zajištěn ranní převoz na Lochotín,
abych stihnul operaci. Kdyby se nejednalo o pobyt v nemocnici, řekl bych, že to byl zážitek,
jak něco může dokonale fungovat. V daném případě to bylo jenom o lidech, jejich ochotě,
vstřícnosti a péči. Ještě jednou tedy děkuji. S pozdravem M. J.

Gynekologicko – porodnická klinika
Vážený pane řediteli, díky špatně provedené gynekologické operaci zastaralou metodou
loňského roku v říjnu, jsem měla možnost ocitnout se ve Vaší nemocnici na gynekologickém
oddělení teď od 8. 10. do 14. 10. 2014. Byla mně provedena laparoskopická operace panem
primářem Doc. MUDr. Kališem, Ph.D. jeho přístup byl úžasný, milý, jak v době předoperační,
při sepsání celé operace, tak při mém nástupu na pooperační oddělení. Snažil se veškeré
moje otázky zodpovědět, jak nejlépe uměl s ohledem na moje neodborné chápání lékařských
záležitostí. Musím zmínit nejen pana primáře, ale i všechny doktory, doktorky a také celý
personál. Sestřičky se stále usmívaly jako sluníčka, vždy pomohly, zasmály se s námi, na
oddělení panovala taková pohoda, že jsem to nikdy nezažila. Na pooperačním pokoji mně
vypláchly ústa večer a druhý den ráno zubní vodičkou, opečovávaly mne celou dobu a druhý
den, kdy na mne čekala termoska s teplým čajem a láhev vody. Já byla v šoku. Prostě shrnu
to, pane řediteli, na gynekologii na pooperačním oddělení máte úžasné lidičky, nejen
odborníky na slovo vzaté, ale i lidsky na výši. Musela jsem Vám napsat, neb o vašem oddělení
vyprávím kde komu, jak jsem se měla u vás v nemocnici na tomto oddělení jako v ráji. Vaše
vděčná pacientka J. H.

1. interní klinika
Vážený pane řediteli, před několika dny skončil týdenní rekondiční pobyt pro diabetiky
s komplikacemi, který se uskutečnil v Tělovýchovném centru Žinkovy ve dnech 19. 9. – 26. 9.
2014. všichni zúčastnění pacienti diabetici chtějí vyjádřit poděkování všem lékařům a
sestrám, kteří se o nás týden velmi profesionálně starali. MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D. –
vedoucí lékař pobytu sestavil pro nás program, který zahrnoval nejen pohybovou aktivitu,
vycházky, cvičení tak důležité v léčbě diabetiků, ale i edukační program a přednášky, které
byly přínosné pro všechny. Společně s MUDr. Jitkou Brožovou se po celý den věnovali nám
pacientům, radili s úpravou inzulínu, způsobem podání léků a vždy vyslechli a pomohli radou
i při vycházkách, kterých se zúčastňovali společně s pacienty. Každý večer pak jednotlivě
každému pacientovi při takzvané vizitě radou a úpravou léčby k lepčí kompenzaci. Velmi si
vážíme přítomnosti MUDr. Jany Komorousové – psychiatra, která se ve své profesní činnosti
zabývá psychickými problémy právě diabetiků. Doslechli jsme se, že u nás není mnoho
pracovišť, která mají pro diabetiky specialistu v oboru psychiatrie. Paní doktorka měla pro
každého fundovanou pomoc při přednáškách a edukačních blocích nabídla rovněž relaxační
skupinovou terapii. Naše poděkování patří rovněž zdravotním sestrám Ivaně Kobrové a Haně
Kůsové, které pečovaly o pacienty doslova 24 hodin. Poradily, pomohly a při vycházkách i
edukačních blocích poskytly radu i konkrétní pomoc, věděly o zdravotních problémech
každého z nás. Nezapomínáme též na nutriční terapeutku Romanu Fatkovou, která se starala
o jídelníček celého pobytu – každému připravila na míru jídelníček s ohledem na kalorickou
hodnotu porcí, vysvětlila jak se stravovat, nač si dát ve výživě pozor. Pro mnohé z nás to byly
informace, které jsme s tak odborně a přehledně zatím nikde nedozvěděli. O pohybovou
stránku rekondičního pobytu se starala rehabilitační sestra Daria Richterová – cvičení
směřované pro uvolnění a posílení těla nás motivovalo, že se všichni do tělocvičny každý den
těšili. Vážený pane řediteli, rádi bychom poděkovali i Vám, že podporujete tyto rekondice.
Tento týdenní pobyt všem přinesl potřebné znalosti o léčbě vlastního diabetu a dobrá nálada
byl bonus pro celý pobyt každého z diabetiků. Za všechny zúčastněné edukované diabetiky .
A. K.
-

Infekční klinika
Následující email byl odeslán přednostovi Doc. MUDr. Daliboru Sedláčkovi, CSc.: Vážený
pane docente, omlouvám se za nevyžádanou poštu, Váš kontakt jsem našla na www
stránkách nemocnice. Chtěla bych Vám a všem zaměstnancům vašeho oddělení velice
poděkovat za péči, kterou jste věnovali mojí mamince, paní U. z Klatov, která byla minulý
týden hospitalizována na Infekční klinice FN Plzeň kvůli klíšťové encefalitidě. Ve čtvrtek byla
propuštěna do domácího léčení a její stav se nadále lepší. Maminka si moc pochvalovala
vstřícný přístup a ochotu všech sestřiček i lékařů, kteří se o ni starali, a já jsem přesvědčena,
že její psychická pohoda velmi přispěla k poměrně rychlému zlepšení jejího zdravotního
stavu. Ještě jednou Vám za celou naši rodinu moc děkuji, jsme Vašimi velkými dlužníky.
S přátelským pozdravem A. Č.

Dětská klinika
Moje dcera A. Š. byla od 27. 9. do 30. 9. hospitalizována nejprve od 27. 9. do 28. 9. na dětské
JIP a následovně pak od 28.9 do 30. 9. na Dětské klinice, oddělení kojenců a batolat. S péčí
jak na JIP, tak na oddělení kojenců a batolat jsem byla velmi spokojená. Pozitivně mě
překvapila starostlivost a ochota zdravotnického i pomocného personálu a všech lékařů. Dále
musím zmínit příjemné a velmi čisté prostředí, které jsme s dcerou za pobytu měly
k dispozici. Léčba i péče mojí dceři pomohly a tímto lékařům, zdravotním sestřičkám,
fyzioterapeutce a dalším děkuji. Pokud budeme někdy muset vyhledat pro naši dceru
odbornou péči, budeme se opět obracet na Fakultní nemocnici Plzeň, a to hlavně na
oddělení kojenců a batolat. S pozdravem J. Š.

Dětská klinika
Byli jsme hospitalizovaní na Dětské klinice, odd. kojenců a batolat. Moc děkujeme za
příkladnou péči všech hodných a zlatých sestřiček a lékařů. Alespoň trošku zlepší náladu v
nemocničním prostředí. Super péče a milý, příjemný přístup. Děkujeme. F. V. a F. L.

ZÁŘÍ 2014
Chirurgické oddělení
Vážená paní magistro, dovolte mi, abych i touto cestou vyjádřila velké poděkování všem
úžasným zaměstnancům oddělení chirurgie Fakultní nemocnice na Borech (bývalá vojenská
nemocnice) ve 2. patře. Po úrazu, tříštivá zlomenina ruky, jsem byla operována dr.
Mikoláškem, a nadále se o mě naprosto vzorně staraly sestřičky na oddělení. Obdivuji je pro
jejich trpělivost, nasazení, ochotu a především humor, bez kterého by tak náročnou práci
jistě dobře dělat nemohly. Denně se setkávají s osudovými případy, které pacientům zásadně
mění život a je náročné takové situace zvládnout. Moc mě potěšilo, že spolupacientka, která
opravdu prodělávala složitou životní situaci, měla možnost využít podpory fakultní
psycholožky. Má léčba naštěstí nevyžadovala dlouhou hospitalizaci a já šla brzo po operaci
domů. Nezapomenu ale nikdy na laskavost, etiku, pečlivost a ohleduplnost jak lékařů, tak
ošetřovatelů. Je skvělé, že v tak těžkých chvílích je člověk obklopen zájmem, pochopením a
špičkovou profesionální péčí. Přeju všem zaměstnancům FN Plzeň hodně zdraví, síly a
pohody do dalšího pracovního i soukromého života. I Vám přeju do Vaší práce vše nejlepší a
děkuji za to, že budete mé díky tlumočit na patřičných místech. M. P.

Klinika zobrazovacích metod
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat panu Pavlu Rusínovi, radiolog. asistentovi a
panu lékaři MUDr. Radkovi Tupému. Byla jsem dnes v 17.00 hod. na magnetické rezonanci.
Pan Rusín byl na mne velmi příjemný, ochotný a hlavně mne psychicky uklidnil před
samotným vyšetřením. Po vyšetření mne informoval o tom, že se mu nelíbilo něco na mé
krční páteři a po poradě s panem lékařem mně hned udělali i krční páteř. Přála bych všem,

aby k nám pacientům byli asistenti i lékaři tak pracovně pozorní, jak byli dnes ke mně. Ještě
jednou oběma pánům velký dík. O. J.

Otorhinolaryngologická klinika
Od 21. do 25. 8. jsem ležela se svou dcerou Emičkou na dětském ORL ve FN Plzeň. Ještě nikdy
jsem děkovný dopis nepsala. Ještě nikdy jsem neměla tak nutkavou potřebu někomu
poděkovat za takovou péči, která se nám dostala na dětském oddělení ORL. Na každém
oddělení jsou vždy osoby více příjemné a osoby méně příjemné. Na Vašem dětském ORL jsou
ty nejpříjemnější, nejlaskavější, nejusměvavější sestřičky, co jsem kdy měla šanci poznat. Kéž
by se mohly klonovat pro všechna oddělení. Navíc, i po odborné stránce patří mezi
profesionálky. Poděkujte jim, prosím, za nás - dospělé, a zejména děti. Já i má dcera
DĚKUJEME! K. K.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Paní M. B. dne 9. 9. 2014 telefonicky kontaktovala Odd. pro komunikaci s veřejností, aby
vyslovila své poděkování za skvělou péči pracovníkům Kliniky ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí, odd. A. Jmenovitě uvedla přednostu KOTPÚ prof. MUDr. Karla Koudelu,
CSc., dále vedoucího lékaře oddělení MUDr. Karla Koudelu, Ph.D. a samozřejmě všechny
lékaře, včetně odd. JIP. Nezapomněla také na sestry, staniční sestru Bokovou, rehabilitační
pracovnici Ivanku. Spokojena byla se sanitáři i se vzorným úklidem na oddělení. Pacientka
byla na odd. A hospitalizována od 21. 8. do 5. 9. 2014.

Neurologická klinika, Neurochirurgické oddělení
Dobrý den. Dne 25. 8. 2014 jsem byl ve vaší nemocnici hospitalizován na neurologickém
oddělení. Chtěl bych touto cestou poděkovat veškerému zdravotnímu personálu za
poskytnutou péči. Především bych rád poděkoval MUDr. Žídkovi za jeho velmi profesionální
přístup ke všem svým pacientům, jak po stránce odborné, tak i lidské. Vše trpělivě vysvětlil a
v případě obav dodával odvahy. Velmi děkuji. S pozdravem J. B.
P. S. Velmi mně u vás chutnalo.

Chirurgická klinika
Dobrý den, naše dcera Markétka byla ve dnech 8. - 11. 9. 2014 operována na chirurgii FN
Plzeň Lochotín. Ležela na dětském oddělení chirurgie. Byla jí z důvodu nalezení nádoru
odstraňována část štítné žlázy. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří
Markétku operovali nebo se o ní starali. Byli jsme moc spokojeni s přístupem doktorů,
operatérů a v neposlední řadě i sester na dětském oddělení. Všichni byli na nás moc milí,
velmi ochotně reagovali na naše dotazy a požadavky a výborně se o dceru starali. Věříme, že
pochvala není samozřejmost a že se můžeme odvděčit aspoň touto cestou. Přejeme mnoho
úspěchů ve vaší práci a jen spokojené pacienty. Děkujeme. J., M. a M. O.

Neurochirurgické oddělení
Prosím o poděkování celému kolektivu neurochirurgie odd. B i A FN Plzeň - Lochotín za
kvalitní péči a za nádherný přístup k pacientům. V. L., hospitalizace od 21. 8. do 9. 9. 2014.
Ještě jednou děkuji!!

2. interní klinika
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní MUDr. Ivaně Flanderové a zdravotní sestře Jílkové
za velmi dobrý přístup při léčení mé diabetické nohy. Díky jejich péči a léčbě se mi noha
dobře a ve velmi krátké době zahojila. Jsem rád, že v našem zdravotnictví existuje takové
pracoviště, kde je pacientům poskytovaná vynikající péče. Mé přání by bylo, aby takových
nemocnic a ordinací bylo v ČR více a aby byly dostupné všem pacientům. Děkuji, pacient P. R.

Neurologická klinika, Neurochirurgické oddělení
Ráda bych poděkovala všem sestřičkám a lékařům na neurologii a neurochirurgii. V
nemocnici jsem byla naposledy při porodu a to už je hezky dlouho, takže jsem měla ze svého
pobytu obavy.
Ale s tak příkladnou péčí neustálými úsměvy všech jsem byla příjemně překvapená. Divila
jsem se, co všechno si musí sestřičky vyslechnout od některých hypochondrických a
hysterických pacientů a s jakým klidem a úsměvem jim vychází vstříc, nemají to lehké třeba
po noci s opilcem, který řídí a rozseká se. Moc si vážím jejich profesionality ani na chvíli jsem
se nebála jim svěřit. Jen na závěr chci říct, že je mi 77, i když se s tím nerada chlubím, vždyť je
to jen občanka. Stydím se, že na pobyt v nemocnici ráda vzpomínám, což by asi člověk
neměl. Musím pochválit i jídlo bylo výborné. Moc děkuji K. P.

Chirurgická klinika, Onkologická a radioterapeutická klinika
Dobrý den pane řediteli, v květnu 2014 jsem byla na vašem chirurgickém oddělení C
hospitalizována a následně operována. Touto cestou bych chtěla poděkovat za empatický a
profesionální přístup MUDr. Iloně Zedníkové, neustále se smějící zdravotní sestřičce Radce,
Olince, sanitáři Tomášovi a samozřejmě celému kolektivu chirurgického oddělení C, za jejich
obětavou péči a lidský přístup k pacientům! Jejich náročné práce, jakožto zdravotní sestra si
velice vážím! Rovněž bych ráda poděkovala MUDr. Arnetové a sestřičkám na stacionáři
onkologie, kam v současné době docházím na chemoterapii. S pozdravem a díky P. P.

Geriatrické oddělení
Děkuji za mimořádnou péči o mého manžela J. T. při jeho pobytu na tomto oddělení v době
od 5. 8.2014 do 22. 9. 2014 celému kolektivu sestřiček, paní primářce MUDr. K. Soukupové a
ošetřujícím lékařkám. T.

Infekční klinika
Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám touto formou vyjádřil poděkování za vzornou péči
a příkladné chování kolektivu lékařů a sester Infekční kliniky FN Plzeň Bory. Jejich odborný
přístup, empatie i starostlivost o naši matku Annu Dolejší koncem srpna tohoto roku byla
více než vzorná. Ve Vaší budoucí práci bych Vám přál více takových pracovišť ve FN Plzeň.
Jmenovitě bychom chtěli vyjádřit poděkování a na léčbě se účastnil: Doc. MUDr. Dalibor
Sedláček, CSc., zástupkyně přednosty MUDr. Svatava Virtová, MUDr. Alena Koubová, MUDr.
Bebyak Andrej. A kolektiv sester – Mgr. Andrea Březovská, Jana Dlesková, Marcela Škůrková,
Radka Zahradníková a sanitářka Bronislava Matysíková. Pokud jsme nějakého lékaře či zdrav.
sestru neuvedli omlouváme se, ale jejich jména naše matka nemohla bezchybně na označení
přečíst. Pochvala a dík patří celému kolektivu. S pozdravem Z. a K. B.

2. interní klinika
Jménem celé rodiny děkujeme: prof. MUDr. H. Rosolové, DrSc., MUDr. H. Polívkové,
ošetřující lékařce MUDr. T. Košanové, zdravotní sestře Z. Kvíderové, všem sestrám 2. Interní
kliniky 3. patro pod vedením Bc. D. Šifaldové, za odbornou léčbu, odpovědný, vlídný a
profesionální přístup v péči o naši maminku ze Štěnovic, která byla posledních 12 let svého
života v péči uvedených. Velice si vážíme vaší práce a přejeme Vám osobně hodně zdraví, sil,
optimismu a úspěchů ve Vašem poslání. Rodina C. a D.

Oční klinika
Vážené sestřičky, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Vaše ochotné, přívětivé a
úslužné chování. Měla jsem možnost sledovat i Vaše hezké chování ke starým lidem. Obdivuji
Vaše chování v zaměstnání, které je velmi náročné. Jste lidé na pravém místě. Děkuji a přeji
Vám všem hodně úspěchů a sil ve Vaší práci. J. D.

Oddělení plastické chirurgie
V době od 19. 8. 2014 jsem byl hospitalizován ve FN Plzeň na Oddělení plastické chirurgie
primáře MUDr. Vlastimila Bursy. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu primáři, jeho
kolektivu lékařů a zdravotních sester lůžkového oddělení za péči při mém pobytu. Zvláštní
poděkování patří operujícímu lékaři MUDr. Miroslavu Dolejšovi včetně jeho kolektivu za
pečlivě provedený operační zákrok. S pozdravem L. H.

Gynekologicko – porodnická klinika, Neonatologické oddělení
Dobrý den, rozhodla jsem se touto cestou poděkovat za špičkovou péči na oddělení
rizikových a patologických těhotenství pod vedením úžasné doktorky MUDr. Jany
Landsmanové, kde jsem 1. 5 měsíce ležela s diagnózou placenta accreta. Za celou dobu jsem
se nesetkala s nikým, kdo byl neochotný a neprohodil se mnou pár konejšivých slov. Velkou
oporou mi byla MUDr. Eliška Hrdonková. Přesto, že ke krvácení došlo o pár dní dříve, než byl
plánovaný císařský řez, tak vše dopadlo díky rychlému zákroku Doc. MUDr. Kališe Ph.D. na
jedničku. Dále se o rychlý a bezproblémový návrat domů postaraly sestřičky na neonatologii,
které ke každému dítku přistupují s láskou, jak jsem odpozorovala, a rády maminkám poradí.
První sestřička, která měla našeho Vojtíka, byla sestra Hrabáková. DiS., které vděčíme za
láskyplné přijetí do tohoto rušného světa. Jsem ráda, že jsem se dostala právě do Vaší

nemocnice a to již podruhé. Poprvé jsem u Vás přivedla na svět synka v roce 2010. Přeji
spoustu spokojených pacientů a takhle úžasných zaměstnanců. S pozdravem H. J. s rodinou.

Interní oddělení, lůžka A
Děkuji upřímně za obětavou a vzornou péči o moji maminku M. U. v jejích posledních dnech
života. Č.

Dětská klinika, oddělení kojenců a batolat
Chtěla bych touto cestou poděkovat personálu Oddělení kojenců a batolat za profesionální
přístup a starostlivou péči o mou nemocnou dcerku. Vždy se snažili nám maximálně vyjít
vstříc a dělali vše, aby nám pobyt zde zpříjemnili a dcera se brzy uzdravila. Děkujeme za
setkání s takovým lidským přístupem. S úctou K. M. s dcerou T.

Neurochirurgické oddělení
„Zdravý člověk má spoustu přání, nemocný má jen jedno.“
Já jsem na tom byla také tak. Díky dobré práci a obětavosti pana doktora Vacka a jeho kolegů
se vracím po operaci domů. Chci touto cestou celému kolektivu včetně zdravotních sester ze
srdce upřímně poděkovat. Poděkovat za vše. Za práci, obětavost a lidský přístup. Přeji Vám
všem hodně zdraví, štěstí, spokojenost, a nervy pevné jako lodní lana. Tisíceré díky za vše.
Vaše vděčná pacientka K. Z.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. Interní klinika – JIP, 2. patro
Ležel jsem u Vás od 2. 8. do 2. 9. 2014. Tímto bych Vám chtěl moc a moc poděkovat celému
personálu za moc skvělou práci, kterou máte s pacienty a měli jste hlavně se mnou a
dovedete zachránit lidské životy. S pozdravem S. N.

Gynekologicko – porodnická klinika
Vážený pane docente Kališi, ve dnech 15. až 16. 8. jsme u Vás s manželkou přivedli na svět
společně s Vaším skvělým týmem našeho prvního syna a mohu s jistotou říci, že to bylo
právě díky Vaší profesionální práci a až neuvěřitelně obětavému a osobnímu přístupu celého
Vašeho oddělení, že Vše i přes komplikace skončilo tak dobře, jak jen snad mohlo. Tímto
bych rád z celého srdce poděkoval všem zúčastněným tj. počínaje PA Buchtovou a všemi
ostatními, přátelskými, trpělivými a profesionálními asistentkami a doktory konče. Prosím
předejte mé poděkování i doktoru provádějícímu krátce po půlnoci sekci, která nyní není
téměř vidět a manželka je plně mobilní. Bohužel více konkrétních jmen jsem si nebyl schopen
zapamatovat, ale budu Vám vděčen, pokud si najdete čas a všem (celý den 15. 8.)

zúčastněným srdečně poděkujete a zprostředkujete mé uznání. Bylo na první pohled
evidentní, že to co Vaši lidé předváděli během našeho pobytu nebyla pouze ta práce, kterou
odvést musí, ale skutečně vykonávali poslání, které dělat chtějí a jsou přesvědčení o
správnosti a nutnosti svých jednotlivých kroků. Nezbývá mne nic jiného, než Vám popřát
mnoho dalších úspěchů jak v profesním, tak osobním životě a spoustu šťastných nových
rodin přivedené na svět z velké části Vaší zásluhou. S přátelským pozdravem, J. P.

Psychiatrická klinika
Vážení! Já, níže podepsaný „pacient“ v péči pana MUDr. Jiřího Podlipného, Ph. D. mám to
nevšední potěšení vyjádřit svůj obdiv a svoje poděkování za naprosto mistrovskou a
dokonalou péči v souvislosti s mými zdravotními potížemi. Potížemi, které nyní – díky panu
Dr. Podlipnému – jsou zdolány a překonány a já se mohu opět plně a radostně a s elánem
věnovat své práci. Ještě jednou děkuji. P. Š.

Dětská klinika
Vážený pane profesore, přednosto dětské kliniky, chtěla bych poděkovat všem, kteří pracují
na Vašem " Oddělení kojenců a batolat ", všem lékařům a zdravotním sestrám. Můj vnuk A.
L. byl na tomto oddělení hospitalizovaný od 18. 9. - 26. 9. 2014. V této době, která byla pro
naši rodinu smutná a plná obav, jsme se setkávali ze strany lékařů i zdravotních sester s
velkou profesionalitou, obětavostí a trpělivostí v péči o mého vnuka a s velmi citlivým
přístupem k naší rodině. Všem vám přeji to nejcennější - pevné zdraví. S úctou k Vaší práci I.
L.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Chirurgická klinika
Vážený pane řediteli, dovolte, abych touto cestou ještě znovu poděkoval celému kolektivu
Anesteziologicko-resuscitační a Chirurgické kliniky (včetně JIP). Zvláště pak MUD. Pradlovi,
Ph.D. Doc. MUDr. Klečkovi, Doc. MUDr. Skalickému, Ph.D. a celému operačnímu týmu, kteří
se podíleli na mé náročné operaci. Letos v září tomu byly již 3 roky, co jsem byl do Vaší
nemocnicepřivezen po těžkém úrazu v kritickém stavu. Díky rychlému, velice
profesionálnímu zásahu a následné dlouhodobé péči jsem byl „ vrácen zpět do života“ a v
současné době již mohu říci, že naprosto plnohodnotného. Můj vděk nelze slovy vyjádřit. S
hlubokou úctou F. B.

Gynekologicko – porodnická klinika
Vážený pane řediteli, nejsem žádný spisovatel, ale mé dojmy, po návratu domů z Vaší FN
musím popsat, abyste měl zpětnou vazbu k Vaší práci. Jsem již v důchodovém věku a po
různých televizních debatách a komentářích o našem zdravotnictví a ještě poprvé v životě,
jsem šla s velkými obavami na plánovanou operaci na gynekologicko-porodnickou kliniku
Lochotín. Musím konstatovat, že se mé obavy v ničem nenaplnily. Na tomto oddělení pracuje
perfektně sehraný tým lékařů a sester pod vedením p. Doc. MUDr. V. Kališe, Ph.D. Tito lidé
jsou pro pacientky víc než "andělé". Jejich lidský přístup, ochota vše vysvětlit, vlídné slovo a
úsměv dokazují, že pro ně nechodí světa kraj. Nemohu já, ani mé spolupacientky, které již
prošly několika jinými nemocnicemi, vytknout nic po celou dobu mé týdenní hospitalizace.
Vzorný pořádek, dobré jídlo a ochota celého personálu mne donutila, abych Vám napsala. Na

toto odd. by měly jezdit exkurze lékařů a sester z jiných, ne tak kvalitních nemocnic. Pane
řediteli, přeji Vám a celému kolektivu pracovníků FN Plzeň, co nejvíce takových odděleních a
zároveň Vám prosím o přečtení mého dopisu kolektivu zmíněného oddělení. Všem, co se o
mne starali z celého srdce děkuji. V. H.

Oddělení klinické dietologie
Zasílám tuto zprávu ne, že bych si chtěla stěžovat, ale naopak ráda bych, aby se dostalo
uznání a pochvaly pro zdr. sestru Kreuzbergovou, DiS. Mně je 85 roků a pečuji o postiženou
dceru 55 let starou (Downův syndrom). Nebyl to lehký život, ale nyní jí postihla stařecká
demence, která trvá již dva roky, situace se stále zhoršuje a jsou chvíle, kdy ztrácím sílu. Do
ordinace ji k žádnému lékaři nedostanu, lehne si na podlahu a dále nepůjde. Tak zdravotní
problémy řeším sama, pokud to zvládnu. V krátkosti bych popsala, co se přihodilo a co jsem
už sama nedokázala. Dcera dostala zvláštní zácpu. A opravdu jsem nevěděla, co mám dělat.
Pravidelně poslouchám rady sestřičky Kreuzbergové každý pátek v plzeňském rozhlase. Její
rady jsou pro každého velmi cenné a účinné a mají od posluchačů pochvalnou odezvu.
Bydlím v Příbrami a objednala jsem se k sestřičce, která mně ochotně věnovala svůj čas.
Sestavila takovou dietu, která dceři během jednoho týdne tak pomohla, že už je to déle jak
jeden měsíc v pořádku a neopakuje se to. Chtěla bych zdůraznit, že i pro mě celý rozhovor
byl velmi povzbuzující, že jsem odcházela plná energie, která mě posílila a to úplně zvláštním
způsobem, že u žádného z lékařů jsem se s takovou dávkou moudrosti a hlavně lidského
přístupu nesetkala. Přála bych si, abyste ji mým jménem poděkovali a vyřídili, že si jí
nesmírně vážím. Nedělala žádný rozdíl mezi normálním člověkem u kterého je, že bude dále
platným členem lidské společnosti, ale moje postižená dcera pro společnost je úplně nic, a
proto má sestřička Kreuzbergová nejen můj veliký dík a nesmírný obdiv, jak k jejím
vědomostem, ale i k lidskému přístupu bez rozdílu o koho se jedná. Děkuji i Vám a přeji vám
tak dobrých pracovníků v lékařství co nejvíce R. B.

Geriatrické oddělení A
Děkuji všem na oddělení geriatrie A za výbornou péči. K. M.

Geriatrické oddělení
Děkuji za mimořádnou péči o mého manžela J. T. při jeho pobytu na tomto oddělení v době
od 5.8 do 22. 9. 2014 celému kolektivu sestřiček, paní primářce MUDr. Soukupové a
ošetřujícím lékařkám. T.

Geriatrické oddělení
V první řadě mi dovolte velice Vám poděkovat za skvělou péči o moji maminku, paní J. K.
Dnes 24. září 2014 jsem se dozvěděla z telefonátu z Gerontologického centra v Praze, že bylo
vyhověno naší žádosti ze dne 11. září. Pro moji maminku budou mít na tomto oddělení volné
lůžko od pondělí 29. září. Děkuji a jsem s pozdravem L. V. P., dcera.

Klinika pneumologie a ftizeologie
Vážení, píši Vám jako vděčná pacientka, která byla ve Vaší FN Plzeň hospitalizována od 13. 9.
do 19. 9. 2014 na odd. PNE – JIP. Chci poděkovat za maximální péči při léčbě. Děkuji
personálu celého odd. JIP. Obdivuji jejich profesionalitu a hlavně kladný přístup nejen k mé
osobě. Přeji Vám a celé FN Plzeň více takových lidí, kteří jsou opravdu na svém místě.
Pozdravuji a hlavně děkuji za jejich péči. H. A.

Chirurgická klinika
Dobrý den, ve dnech 28. 8. – 30. 8. 2014 byl můj syn Ondřej hospitalizovaný na oddělení
dětské chirurgie ve Vaší nemocnici. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat za péči
a chování, které se synovi u Vás dostalo. Sestřičky na dětském oddělení, paní doktorka
Dolejšová, doktorka Bierhanzlová, tu jsme znali již z dětské porady, kde i v nacpané čekárně
byla milá a příjemná. Těm všem patří náš veliký dík. Jejich chování, profesionalita a lidskost
jsou příkladem pro ostatní. O syna bylo vzorně postaráno, sestřičky byly moc a moc hodné.
Pobyt v nemocnici a operace dítěte je náročná i pro rodiče, ale na tomto oddělení jsem se
cítila velice dobře. Vše nám bylo vysvětleno, vládla zde pohoda. Nevím, jestli se dá
v nemocnici cítit dobře, ale na tomto oddělení, tomu tak bylo. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem pracovnicím oddělení dětské chirurgie, 4. Patro – oddělení D a kolegům
z anesteziologie, jejichž jména bohužel neznám. Ale jak říkal můj operovaný syn – Byl tam
moc hodnej strejda a ten mi dal dejchnout“… Přeji všem hodně zdraví a pohody, pěkné dny.
P. H.

Otorhinolaryngologická klinika
Vážené vedení, rozhodla jsem se pro zaslání oficiálního poděkování a pochvaly všem
zdravotním sestrám a personálu při FN Plzeň, lůžkové oddělení ORL – 5. Patro. V době od 10.
9. do 17. 9. 2014 jsem byla hospitalizována na lůžkovém oddělení ORL po tympanoplastice
ucha. Péče a starost všech sester byla více než profesionální. Na oddělení bylo vždy uklizeno
a čisto. Mile mne překvapilo vstřícné jednání a chování veškerého personálu. V době po
operaci jsem měla zdravotní potíže, i v této situaci se ke mně všichni chovali velice mile a s
profesionálním přístupem. Při delším pobytu jsem pocítila psychické obtíže – stesk po
rodině. V tuto chvíli mne pomohl přátelský až rodinný přístup sester. I když to pro mne nebyl
příjemný zážitek – operace a pobyt v nemocnici, budu ráda vzpomínat na chvíle strávené na
tomto oddělení. Chtěla bych ještě jednou poděkovat celému personálu za péči a
starostlivost. Všechny sestry byly stoprocentní profesionálky s lidským přístupem
k pacientovi. Velice si jich vážím a doufám, že i Vy oceníte jejich práci nad rámec jejich
zaměstnání. Velké díky a jsem s pozdravem E. V.

Kardiologické oddělení
Vážený pane primáři, dovoluji si tímto způsobem požádat Vás o laskavost a vyslovit přání
celé mé rodiny. Od 16. srpna byl na kardiologickém oddělení FN Lochotín hospitalizován můj
manžel Jjan Horák po náhlé příhodě srdeční arytmie a vše vyústilo v implantaci
biventrikulárního ICD přístroje. Manžel byl po dobu posledních 7 let v ošetřování MUDr.
Jiřího Kozy, který o něj pečoval nejen ve vysoké odborné kvalitě, ale především
s neuvěřitelnou empatií a lidskostí, čehož si nesmírně vážíme. Máze jistě možnost při vhodné
příležitosti poděkovat tedy především jemu, který postupně i po psychologické stránce

manžela připravil na složitý zákrok a jeho nevyhnutelnost. Díky patří však i dalším lékařům
Vámi řízeného pracoviště, kteří se poté bezprostředně podíleli na výkonu a péči:
MUDr. Michalu Šmídovi, MUDr. Vančurovi, MUDr. T. Jandíkovi, MUDr. Duršpekovi, MUDr.
Pospíšilovi i celému personálu lůžkového oddělení kardiologie na Lochotíně. I díky nim dnes
může manžel užívat chvíle radosti mezi svými vnuky. Dovolte mi vyslovit díky i Vám za vedení
tohoto kolektivu, což jistě v dnešních náročných podmínkách medicíny není jednoduchou
záležitostí. Přeji Vám hodně osobní pohody, zdraví a spokojenosti a děkuji za pozornost,
kterou věnujete mému dopisu. S přátelským pozdravem I. H.

Hematologicko – onkologické oddělení
Dobrý den, chtěla jsem za celou naši rodinu moc poděkovat celému ošetřujícímu personálu
Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň za příkladnou léčbu naší
maminky paní A. S. Lékaři i sestřičky byli vždy velice ochotní a milí a pomohli okamžitě, kdy
bylo potřeba. Jmenovitě bych chtěla obzvláště poděkovat panu doktoru MUDr. Pachnerovi,
doc. MUDr. Vokurkovi a primáři oddělení MUDr. Jindrovi. I v případech, kdy je pacientům po
léčbě chemoterapií opravdu hodně zle, tak se všichni lékaři i sestřičky vždy snažili, aby toto
období bylo pro pacienta co nejméně nepříjemné. Maminku jsme navštěvovali po celou
dobu velmi často (psychická podpora, myslím si je dosti důležitá) a sami jsme viděli, že
přístup celého personálu je velmi milý. Ještě jednou moc děkujeme. A. J.

2. interní klinika
Dobrý den, píši jménem rodiny paní E. N. Chtěli bychom poděkovat za péči o naši 90-letou
babičku, která s námi žije ve společné domácnosti a přesto, že byla hospitalizovaná
v nemocnici i přes svůj pokročilý věk tak málo, že by se to dalo spočítat na prstech jedné
ruky, tak zvládá pobyt ve svém věku psychicky dobře a je jak ona, tak my jsme velice
spokojeni s péčí a přístupem celého zdravotnického personálu. Před hospitalizací byla ve
velice špatném zdravotním stavu kvůli zavodnění organismu a s tím spojených zdravotních
komplikací, že tady nebyla jiná možnost než pobyt v nemocnici. Doma už se prakticky dusila
a nebyla schopná jakéhokoliv pohybu. Pravidelně ji navštěvujeme a informujeme se na její
aktuální zdravotní stav a děkujeme za vše, co pro ni děláte. I když samozřejmě chápeme, že
kvůli pokročilému věku mají vaše možnosti určité hranice. Děkujeme. S. aj. N. (syna snacha),
J. L., vnučka s rodinou, T. N., vnuk s rodinou.

Srpen 2014
Stomatologická klinika
Vážení, dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala lékařům a sestřičkám
Stomatologické kliniky, oddělení protetiky. V pátek 8. 8. 2014 jsem byla na ošetření a přístup
MDDr. Eduarda Kasala byl velice profesionální, vstřícný a citlivý. Patří mu mé velké
poděkování. Rovněž zájem a přístup MDDr. Františka Peška byl velice pěkný. Velice ráda

bych poděkovala i sestřičce Volfíkové, která za celou dobu mého čekání se ke všem
pacientům v čekárně chovala velice mile, starším pacientům vše vysvětlila, byla velmi
trpělivá. Za léta výuky nelékařů si ne všichni brali má slova o přístupu k často nevrlým a
netrpělivým pacientům k srdci. Ještě jednou si tedy dovoluji poděkovat MDDr. Eduardu
Kasalovi a všem zúčastněným oddělení protetiky Stomatologické kliniky. S přáním krásného
dne R.P.

Neurologická klinika
Náměstkovi pro léčebně preventivní péči, MUDr. Petru Dominikovi, byl adresován následující
e-mail:
Dobrý den, vážený pane náměstku, dovoluji si Vás takto oslovit, abych vyslovila velké
poděkování za péči ve Vaší nemocnici, na neurologické klinice Vaší nemocnice. Na této
klinice byla akutně hospitalizována moje mamka, paní M. O. s diagnosou mozkové krvácení.
Jsme z Českých Budějovic a v Plzni jsme byli na promoci mého synovce, kde se stala příhoda,
pro kterou byla moje maminka přijata a hospitalizována od 11. 7. do 28. 7. 2014. Děkuji
všem pracovníkům, personálu, sestřičkám a lékařům za příkladnou, nevšední a obětavou
péči, které se mojí mamince dostalo. Mimořádné poděkování patří panu MUDr. Rohanovi,
vedoucímu lékaři iktové JIP, který veškerou léčbu, péči a starost řídil a moc a moc děkuji za
vše, co pro ni udělal. Její stav nebyl jednoduchý, komplikován epileptickými projevy, nově
zjištěná fibrilace síní, nekorigovaná hypertenze, nutnost antikoagulace při již 1x proběhlém
krvácení. Ráda bych zmínila, že jsem sama lékařka, také neurolog, pracující v nemocnici
České Budějovice a proto tím více si této práce vážím a moc a moc za ni děkuji, jsem všem
nesmírně vděčná a za vše ještě jednou moc děkuji. Díky této péči jsme si mohli maminku vzít
do domácí péče, která jistě bude ještě dlouhodobá. Ještě jednou moc a moc děkuji a jsem
všem kolegům velmi zavázána. Děkuji a s velkým pozdravem MUDr. L. L., dcera.

Onkologická a radioterapeutická klinika, 2. interní klinika
Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych vyjádřila svoje poděkování za vzornou péči o mého
milého přítele pana Ing. Miroslava Spoustu, který byl ve FN Plzeň hospitalizován nejprve na
onkologickém oddělení. Největší dík patří kolektivu lékařů a sester a ostatnímu personálu FN
Bory, 2. interní klinice, kde byl později hospitalizován. Je tam kolektiv milých lidí, mají lidský
přístup k těžce nemocným a vstřícné jednání. Přeji všem hodně síly do dalších let v jejich
nelehkém povolání. Přeji i Vám paní ředitelko hodně takových pracovníků. Z.D.
Stomatologická klinika
Vrchní sestře Bc. Ingrid Ťupové bylo zasláno toto poděkování:
Vážená paní vrchní, dnes jsem byla na ošetření na Stomatologické klinice a dovolte mi jen,
abych Vám napsala a požádala Vás, zda byste mohla pochválit sestřičky na protetice v 7. NP.
Setkala jsem se s paní Volfíkovou a ta byla naprosto dokonalá. Takový přístup k pacientům
tedy často nevidím. Učím dlouhá léta nelékaře - všeobecné sestry, porodní asistentky,
fyzioterapeuty, záchranáře, radiology atd..... a vždy studentům říkám, že přístup k pacientovi
je velice důležitý. To mohou být v ordinaci či na sále zlaté obkladačky, ale když sestřička je
protivná, nic to nezachrání. A paní Volfíková se chovala velice pěkně, byla milá, vstřícná vůči
starším pacientům trpělivá. Moc Vám děkuji. R.P.

Dětská klinika, odd. kojenců a batolat
Vážené paní doktorky, vážené paní sestřičky, chtěla bych Vám a celému oddělení poděkovat
za svého syna Patrika, za Vaše rychlé jednání a jeho brzké uzdravení, za Vaše vřelé a
přátelské jednání, které pomůže v těžkých chvilkách plných obav o to nejcennější, co může
být a to zdraví našich dětí. I když to pokládáte za samozřejmost, je třeba si toho umět vážit.
Máte můj velký obdiv. S úctou K. M.
1. interní klinika
Prof. MUDr. Martinu Matějovičovi, Ph.D. byl elektronicky odeslán tento děkovný dopis:
Vážený pane přednosto, uplynuly tři týdny od doby, kdy jsem byl akutně převezen z
hematoonkologického oddělení k vám na JIP v kritickém stavu. Dnes podstupuji již další kolo
léčby a cítím se v opravdu dobré kondici. Tento můj stav je především zásluhou a péči celého
týmu lékařů a sester Vašeho oddělení JIP. Setkal jsem se s naprosto profesionálním
přístupem a ochotou v každém ohledu. Nedokážu vyjmenovat všechny lékaře, s nimiž jsem
se setkal a ke kterým jsem měl naprostou důvěru. Obdivuji trpělivou práci sester, které o mě
pečovaly - v mém bdělém stavu zejm. Mgr. Tereza Kunstmüllerová, DiS., Bc. Pavla Rubášová,
DiS. a Bc. Veronika Volfová. Velice si vážím práce a přístupu všech lidí ve Vašem týmu a také
velmi cenných rad vedoucího lékaře MUDr. Ivana Nováka. Chtěl bych zatím touto cestou
velmi poděkovat a až se uzdravím, osobně rád na oddělení zajdu poděkovat. S úctou a díky!
Ing. Z. Š.

Kardiologické oddělení
Poděkování za záchranu života
Vážení, dovoluji si Vaším prostřednictvím poděkovat lékařům a zdravotnickému personálu
pracoviště JIP kardiologie FN v Plzni – Lochotín, za záchranu nejcennějšího co člověk má –
lidského života. Od 28. 6. 2014 jsem byl hospitalizován v uvedeném zařízení v prakticky již
beznadějném stavu. Dnes užívám druhé šance se svými nejbližšími, kteří se k poděkování
upřímně připojují. V mém povolání právníka byla vždy pěstována rétorika a také já s ní
nemám problémy. Dnes mi však chybí slova, kterými bych dodatečně vyjádřil poděkování
lékařům, zejména panu primáři prof. Rokytovi, panu MUDr. Čechovi a panu MUDr.
Pospíšilovi, ale i všem dalším bez výjimky, díky jejichž profesionalitě mohu slavit druhé
narozeniny. Speciální poděkování pak patří všem sestřičkám a dalším zaměstnankyním za
úžasnou ochotu, obětavost a lidský přístup, který mi velmi pomohl a dodával sílu. S hlubokou
úctou, vděkem a respektem JUDr. V.K.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Dobrý den. Jmenuji se V. K. a ležím u vás ve Fakultní Nemocnici Plzeň na oddělení JIP po
operaci. Měl jsem těžkou dopravní nehodu skoro před třemi měsíci v Bosně. Od té doby
jezdím od nemocnice k nemocnici a od oddělení k oddělení a právě proto jsem se rozhodl, že
Vám musím napsat jak vysoce profesionální a hrozně moc příjemný tým lidí máte na tomto
oddělení JIPu. Zvláště sestřičky jsou úplný zlatíčka a to je ještě slabé slovo, neboť mne lepší
přirovnání nenapadlo. Kdyby byli všude takový profesionálové jako zde, bylo by naše
zdravotnictví hned o něco veselejší. Hluboce smekám. V. K.

Dětská klinika – odd. kojenců a batolat, Neurologická klinika – dětské odd.
Náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andree Mašínové, MBA jsou určeny tyto řádky:
Dobrý den paní Mašínová, posílám Vám poděkování, jež náleží Oddělení kojenců a batolat a
paním doktorkám z dětského oddělení Neurologické kliniky FN Lochotín. Předem Vám děkuji
za zveřejnění mého příspěvku v sekci Děkovné dopisy.
Vážené sestřičky, vážené paní doktorky, mnohokrát Vám děkuji za laskavou a starostlivou
péči o Haničku a za velkou podporu a trpělivost, které jste věnovaly mně. Obrovské díky patří
rovněž paní doktorce Machové a paní doktorce Rokytové. Velmi si vážím práce Vás všech.
Mějte se hezky a ať se Vám daří! I za Haničku s úctou a s pozdravem J. M.

Chirurgická klinika, JIP II
Thank you, děkuji….všem kdo pečoval o našeho milého manžela, tatínka, dědečka. Rodina P.

1. interní klinika, Oddělení léčebné rehabilitace
Vážený pane řediteli, děkuji za záchranu a výbornou péči svého syna Ing. Zdeňka Ř., který byl
hospitalizován ve Vaší nemocnici na pavilonu B – 5. Patro, metabolická jednotka. Nyní je
týden na pavilonu F- oddělení rehabilitace. E. Ř., matka

Hematologicko – onkologické oddělení, Ústav klinické biochemie a hematologie
Článek v časopisu Echo seniorů ze srpna 2014:
Vážím si lékařů a zdravotníků
Chtěla bych touto cestou poděkovat oddělení hematologie a onkologie Fakultní nemocnice
v Plzni. Můj dík je určen ošetřující lékařce MUDr. Evě Havlové a primáři MUDr. Pavlu Jindrovi,
Ph.D. za skutečně lidský přístup a profesionální jednání, které projevili v boji s mou zákeřnou
chorobou. Trpím totiž leukémií, což je rakovina bílých krvinek, a toto onemocnění je spojeno
se sníženou imunitou, kdy může nastat stav, že se organismus infekcím vůbec neubrání.
Těžko se shání i dárce kostní dřeně, u mě je šance na nalezení dárce střední. Vzhledem
k vážnému stavu jsem musela být hospitalizována těsně před Vánocemi minulého roku.
Pobyt v nemocnici není určitě pro nikoho radostný, tím spíše v období nejkrásnějších svátků
v roce. Byla zahájena chemoterapie, kdy léčba začala právě na Štědrý den. Smutné, ale co se
dá v tomto případě dělat? Léčba byla komplikovaná, leč úspěšná. Celé oddělení je pod
dohledem nejen zkušených, výše jmenovaných lékařů, ale i řady sestřiček a dalšího
personálu. Neshledala jsem za dobu pobytu jediné pochybení, nevlídné slovo či odmítavý
posunek ze strany všech zdravotníků a dalších. Můj stav se během pobytu v nemocnici
stabilizoval natolik, že jsem se mohla 11.ledna vrátit domů ke své rodině. Když je člověk
v ohrožení života, odkázaný na ostatní, pak teprve si obrovsky začne vážit práce a poslání
lékařů a zdravotního personálu. Ještě jednou tisíceré díky vám všem! Spokojená pacientka E.
D.

Chirurgická klinika, Onkologická a radioterapeutická klinika
Chtěla bych touto cestou poděkovat níže uvedeným zdravotnickým pracovníkům za jejich
milý a příkladný přístup v zajišťování mé péče. Přesto, že chodím na pravidelné kontroly do
mamocentra Klatovy, byl zjištěn nález na pravém prsu, který dle paní doktorky bylo nutné
řešit. S manželem jsme vybírali nemocnici, kde by mi byla urychleně poskytnuta ta nejlepší

péče. Na základě rozhodnutí jsme volili FN Lochotín. Paní doktorka se telefonicky spojila
s MUDr. Zedníkovou, byl domluven termín do 4 dnů a přitom jsme se domluvili na nástup na
operaci. Bylo to 13. 4. a 16. 4. jsem byla propuštěna. Kladně hodnotím od MUDr. Zedníkové
velmi kladný postup. Po propuštění jsem opět u ní evidována na pravidelné 6 měsíční
kontroly. Pak jsem byla pozvána k MUDr. Vaidišové na konziliární vyšetření 9. 5., kde jsem
byla poučena o rozsahu onemocnění, a byla stanovena objednací doba 6 týdnů. To se
skutečně naplnilo a 9. 7. jsem nastoupila na pravidelné denní ozáření v délce 33 dnů. Byla
jsem vyzvána MUDr. Havránkem z onkologie a radioterapie. Pravidelně k němu chodím na
kontroly, v případě čerpání dovolené jsem byla kontrolována paní doktorkou Pánkovou.
Chtěla bych jim upřímně poděkovat za jejich pečlivou práci. Od pana doktora Havránka mám
již stanoven termín 25. 9. po ukončení ozáření. V neposlední řadě rovněž děkuji asistentkám
a asistentovi radioterapie, kteří byli milí i obětaví v zajišťování stanoveného ozáření. Jednalo
se o box č. 9 a 10. Závěrem mého dopisu chci jen uvést, že jsem se nikdy nesetkala
s nedobrým postupem v řadách FN Plzeň – Lochotín. Všichni jmenovaní dělají dobré jméno
Vaší FN Plzeň – Lochotín. Ještě jednou všem děkuji a přeji celému kolektivu hodně pevného
zdraví a mnoho sil v zajišťování nelehkých úkolů ve zdravotnictví. Je mi 73 let, mám 5 operací
kyč. kloubu, chodím o franc. holích, takže služeb využívám dosti. Děkuji Vám za spolupráci a
zdravím. D. M.
1. interní klinika, Oddělení léčebné rehabilitace
Vážený pane řediteli, velmi se omlouvám, že Vás připravuji o chvíli času čtením svého dopisu.
Chtěla bych Vaší fakultní nemocnici poděkovat za záchranu života svého manžela, Vašeho
pacienta Ing. Z. Ř., kterého jste hospitalizovali na metabolické jednotce intenzivní péče dne
19. 7. 2014 po jeho letecké repatriaci z Kréty. Kolektiv lékařů a sester se o manžela staral
velmi dobře, byť na počátku jeho pobytu nebyla prognóza příliš příznivá, neboť manžel trpěl
následky dlouhého umělého spánku, selháním ledvin a překonal řadu komplikací, u nichž je
procento mortality velmi vysoké. Po stabilizaci zdravotního stavu byl manžel přeložen na
pokoj na nefrologickém oddělení 1. Interní kliniky, odkud byl pak přeložen za účelem
rehabilitace na rehabilitační oddělení. Zde měl být hospitalizován dva týdny. Vyjednali jsme
poté navazující pobyt v rehabilitačním zařízení na Slapech. Začal chodit s chodítkem, staví se
na berle. S úctou JUDr. D. Ř.

Urologická klinika
Poděkování sestřičkám – Plzeňský deník ze dne 1. 9. 2014
Někdy se to v životě zamotá, a tak se stalo, že jsem byl hospitalizován na Urologické klinice
v Plzni na Borech. Přirozeně jsem nastupoval s různými obavami. Už první příjemné
překvapení byl kolektiv mladých lékařů seskupených okolo pana profesora Hory. Proto má
klinika svoje výborné renomé. Já však chci zvláště poděkovat všem sestřičkám. Ležel jsem na
3. patře této kliniky. A jen jsem tiše obdivoval jejich práci a výkon. Byly vždy milé a příjemné,
i když toho určitě zvláště na konci směny, měly dost. Nikdy jsem je neviděl zachmuřené,
nebylo jim zatěžko pacienta v noci i několikrát odpojit pro jeho potřebu a znovu uložit.
Uměly povzbudit tam, kde to bylo třeba. V každém kolektivu jsem dříve poznal lidi vynikající i
ty slabší. Tady tomu tak nebylo, všichni byli stejně obětaví a pracovití. I když pobyt
v nemocnici nepatří mezi ty žádané, díky těmto dobrým duším jsem jej absolvoval v pohodě.
Sestřičky ještě jednou Vám z celého srdce děkuji. J. B.
Stomatologická klinika

Vyjadřuji tímto poděkování kolektivu lékařů a ostatnímu personálu tohoto oddělení za velmi
profesionální a lidský přístup k pacientům. Byl jsem zde hospitalizován od 13. do 18. 8. 2014.
Ještě jednou děkuji. Bůh Vám žehnej. J. L.
2. interní klinika, 1. Interní klinika, Kardiochirurgické oddělení
Vážené vedení nemocnice, v letošním roce jsem strávil mnoho dní ve vaší péči na různých
odděleních. Po dvou infarktech, následném bypassu, po návratu z lázní s embolií plic a po
mnoha vyšetřeních v různých ambulancích jsem měl možnost pozorovat a s jinými
nemocnicemi vč. Prahy srovnávat úroveň práce vašich zaměstnanců. Většina spolupacientů
v mém věku okolo 70 let se shodla na tom, že FN Plzeň jasně vítězí a obě interny jsou
nejvytíženějšími a nejhektičtějšími pracovišti z celé nemocnice díky rozmanitosti často
obtížně diagnostikovaných nemocí. Se spolupacienty jsme se shodli na potřebě informovat
vedení nemocnice o těch sestrách a lékařích, kteří se nevezou, nýbrž jsou tažnými koňmi na
svých pracovištích.
1. Sestra petra Pánková z 2. interní kliniky na Borech dokáže zastat tolik práce za směnu,
že je to až neuvěřitelné. Dokázala např. bleskurychle bezdomovci s chronickým
průjmem kvalitně utřít zadek, vyvětrat, odvézt ho do sprchy, dát mu čisté pyžamo,
léky na průjem, čerstvý čaj a pokyny co má a nemá dělat. Ani na převlečení postele
nežádala jinou sestřičku o pomoc. A to vše bez negativních projevů vůči němu.
2. Sestra Marcela Poslední z 2. interní kliniky na Borech. Rovněž zcela samostatná
profesionálka, která dokáže i prohodit pár vlídných slov s pacienty a taktně a perfektně
zvládá svou práci na denní i noční směně.
3. Ošetřovatelka Jarmila Turková – ošetřovatelka JIP Bory. Mladé začínající
ošetřovatelce, která pro ni samotnou do budoucna představuje konkurenci, dokázala
v každé směně předávat tolik informací za pochodu, že jsme žasli, kolik práce za
směnu musí poctivé ošetřovatelky vykonat.
Všechny zaměstnance JIP i interny vč. Hlavních sester pokud možno průběžně odměňujte,
protože jejich vytížení je mimořádné. Moc o to prosíme my, kteří na lůžku míváme možnost,
klid a čas nestranně pozorovat, posuzovat a srovnávat s jinými nemocnicemi. Nejen v Plzni.
4. MUDr. Pražáková z interny Lochotín – sledoval jsem její zájem o léčení a vyléčení
každého pacienta. Každého nového příchozího na pokoj kromě běžných úkonů jako
např. změření talku, teploty, atd., s blokem v ruce vyzpovídala tak, že její obraz o
souvislostech vč. dědičnosti nemohl být dokonalejší. Neomezovala se jen na to, nač si
pacient sám vzpomene, ale u každého včetně mě měla připravenou celou sadu otázek,
na něž stačilo jen poctivě odpovídat. Teprve po základních vyšetřeních vč. rozboru
krve upřesnila diagnózu, léky a postup léčení. Její přehled o všech jí svěřených
pacientech se blížil dokonalosti už i proto, že při každém jejím procházení pokojem se
neomezovala jen na obligátní „ jak se cítíte“, ale pro každého měla předem
připravenou další otázku či připomínku. Velice příjemnou a pozorně sledující své
pacienty je i MUDr. Bergerová kolegyně MUDr. Pražákové.
5. I celé interně Lochotín, sestrám i ošetřovatelkám je nutné poděkovat za mimořádně
náročnou práci díky široké škále chorob, s nimiž se potýkají. Interna Bory má navíc
nevýhodu nejen ve starším vybavení, ale především v tom, že alespoň na pokoji, kde
jsem byl já, byly 4 lůžka s nočními stolky uprostřed, které trvale překážely celému
personálu a navíc k lůžkům nemohli lékaři, sestry ani ošetřovatelky z obou stran,

protože jednou stranou jsou přitisknuty ke zdi pokoje. To dělá potíže nejen
ošetřovatelkám při častém převlékaní postelí, ale i lékařům a sestrám při akutních
operacích.
6. MUDr. Loskot - kardiochirurg Lochotín. Celý kolektiv kardiochirurgie vč. kolegy
MUDr. Mikulenky a samozřejmě pana primáře si zaslouží obdiv a uznání, neboť jejich
práce se určitě může srovnávat s nejvyspělejšími klinikami světa.
Za všechny spolubojovníky na lůžku děkuji za péči, které se nám všem ve vaší - naší
nemocnici dostalo. Z. O.
Stomatologická klinika
Chtěla bych moc poděkovat sestřičkám a pánům doktorům na oddělení ústní, čelistní a
obličejové chirurgie za přístup a péči o pacienta. T. J.

Červenec 2014
Interní oddělení
Dobrý den, v minulých dnech jsem já i můj manžel absolvovali preventivní kolonoskopické
vyšetření na oddělení gastroenterologie ve Fakultní nemocnici v Plzni na Borech (bývalá
vojenská nemocnice). Byla jsem velmi příjemně překvapena nejen pěkným prostředím, ale
především přístupem všech zúčastněných zaměstnanců (doktora i sestřiček) na tomto
oddělení, kteří nám velmi ulehčili toto nepříjemné vyšetření. Všem za to patří naše díky.
Ještě jednou děkuji zaměstnancům odd. gastroenterologie ve FN Plzeň Bory - za pět let se mi
půjde na další kontrolní vyšetření daleko lehčeji. S úctou P. B.

Dermatovenerologická klinika
Dobrý den, touto cestou bych velice ráda poděkovala personálu Dermatovenerologické
kliniky v čele s paní MUDr. Adisou Duranovič za skvělou péči a profesionální přístup při léčbě
mé osoby. Byla jsem hospitalizována od 27. 6. do 3. 7. 2014 a po celou dobu jsem se
setkávala jen s lidským a laskavým přístupem lékařů, zdravotních sester a ostatního
personálu. Velmi děkuji. M. M.

Neurochirurgické oddělení
Dobrý den, chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za příkladnou péči a milé jednání
kolektivu pracovníků Neurochirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín, kde
jsem byla hospitalizována od 26. 04. 2014 do 05. 05. 2014 a podrobila se operaci plotének.
Jmenovitě chci poděkovat MUDr. Martinovi Kullemu za provedený výkon, který pochválil i
lékař při následné kontrole ve Fakultní nemocnici. Celému kolektivu přeji i do budoucna
mnoho úspěchů. S přátelskými pozdravy R. K.

Kardiologické oddělení
Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval kolektivu zdravotnického
personálu z Kardiologického oddělení a to především z oddělení arytmologie. Přibližně před
měsícem jsem se rozhodl řešit problémy s kolapsovými stavy. Díky týmu z arytmologie, který
je velmi ochotný a naprosto profesionální, jsou v tuto chvíli mé zdravotní problémy vyřešeny.

Mockrát za vše děkuji! S úctou a srdečným pozdravem J. Š.

Neurologická klinika, Chirurgická klinika
Dobrý den, dne 26. 6. 2014 (v ranních hodinách, okolo 4 - 5h ráno) jsem byl u Vás ošetřen po
epileptickém záchvatu. Byl jsem ošetřen, ale nevím přesně, zda-li to bylo přímo na
neurologickém oddělení. Dále bych velice rád poděkoval doktorům a personálu, kteří se
jakkoliv podíleli na mém ošetření. Velice si vážím těchto lidí, ať už jde o sanitáře,
ošetřovatele, zdravotní sestry, či doktory. S pozdravem S. J.

1. interní klinika
Dobrý den paní Levorová, chtěla bych touto cestou poděkovat zdravotnickému personálu
interního lůžkového oddělení B 1. interní kliniky FN Plzeň Lochotín za péči, které se dostalo
mému otci panu S. H. při jeho poslední hospitalizaci ve FN Plzeň od 15. 5. do 3. 6. 2014.
Jmenovitě bych ráda uvedla MUDr. Ondřeje Sirotku, který otce v komplikovaném stavu
přijímal, paní Zuzanu Vísnerovou, staniční sestru interního lůžkového oddělení B a
ošetřujícího lékaře MUDr. Ivana Ulče a MUDr. Júlii Baníkovou. Poděkování patří samozřejmě
i všem nejmenovaným zaměstnancům tohoto oddělení. E. H.

Gynekologicko – porodnická klinika
Poděkování je určeno staniční sestře Mgr. Bc. Marii Šedivé z odd. GIIB
Dobrý den paní Šedivá, ležela jsem u Vás včera a dnes na oddělení, ale musím říct, že díky
vašemu personálu jsem se u Vás cítila moc dobře a také jsem to díky tomu lépe psychicky
zvládla. Ještě jednou děkuji a příště bych se ráda viděla s Vašimi kolegy z budovy, ale na
porodním sále. Přeji pěkné letní dny a dovolenou a nekončící dobré pracovní vztahy a
spolupráci, která dává pacientům pocit klidu a empatie. S pozdravem J. B.

Gynekologicko – porodnická klinika
Vážená paní ředitelko, rád bych Vám touto cestou poděkoval za vynikající péči, kterou FN
Plzeň poskytuje svým pacientům. Dne 2. 6. 2014 byla přijata do nemocnice na
Gynekologicko-porodnickou kliniku moje matka M. B. na operaci. Musím konstatovat, že
přístup zaměstnanců (lékařů, sester a ostatního zdravotního personálu) byl velice vstřícný a
pozitivní. Proto bych si dovolil Vás požádat, zda by bylo možné, všem zaměstnancům této
kliniky za špičkový a profesionální výkon poděkovat. Předem děkuji a přeji příjemný den.
S pozdravem V. B.

Neurochirurgické oddělení
Chtěl bych tímto způsobem hodně veřejně poděkovat za vysoce profesionální odbornost při
poskytování péče při mé hospitalizaci od 19. 6. 2014 do 27. 6. 2014 na Neurochirurgickém
oddělení ve FN Plzeň, všem lékařům a celému ošetřujícímu personálu. Ještě jednou moc
velké poděkování za péči, která mi byla poskytnuta. J. P.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala celému kolektivu
oddělení ortopedie – traumatologie, lůžka E, pod vedením vedoucí lékařky paní MUDr.
Hany Červenkové, za skvělou péči, trpělivost, ochotu a především citlivý přístup k pacientům.
Přeji celému kolektivu hodně zdraví, síly a trpělivosti v jejich další velice záslužné práci. E. B. býv. pacientka a další spokojené pacientky: L. E. a L. P.

Otorhinolaryngologická klinika
Vážená paní magistro, obracím se na Vás s žádostí o předání pochvaly zaměstnancům ORL
Bory k rukám ředitelky Fakultní nemocnice Plzeň. 14. července jsem byla hospitalizována na
oddělení ORL s akutním zánětem středního ucha a vertigem. Už samotná přijímací procedura
byla profesionální, rychlá a nanejvýš ohleduplná k mé osobě. Ležela jsem na pokoji v pátém
patře a můj dík tak patří především týmu této části kliniky. Lékaři a sestřičky se mi i při
velkém pracovním vytížení ochotně věnovali, a to nemluvím jen o profesionalitě, ale i o
lidském přístupu – laskavost, citlivé zacházení, úsměv, dobré slovo, nadstandardní péče
sestřiček, to vše mi velmi pomohlo k tomu, že jsem pobyt v nemocnici vnímala jako méně
stresující a za to vše děkuji celému pracovnímu kolektivu kliniky ORL, zvláště pak pátému
patru. L. B.

Chirurgická klinika
Následující poděkování je adresováno vrchní sestře kliniky Mgr. Bc. Martě Štruncové:
Vážená paní magistro Marto Štruncová, dovolte mi tímto ještě jednou poděkovat Vám a
Vašemu kolektivu za vynikající péči, kterou jsem měl během pobytu od 30. 6. do 8. 7. 2014 u
Vás. Celý kolektiv sesterny vedený Vámi odvádí dobrou práci a myslím, že i ostatní pacienti
byli spokojeni. Chtěl bych vyzdvihnout hlavně noční směnu Zuzany Vejskalové, Věry
Konrádové a bratra Honzy z Rokycan i nezištnou ochotu ostatních sester kdykoliv pomoci a
vyhovět. Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem a úctou. Pacient z pokoje č. 21. L.S.

Dermatovenerologická klinika, Klinika pneumologie a ftizeologie
Vážená paní ředitelko Jaroslavo Kunová, předem mého dopisu Vás co nejsrdečněji
pozdravuji. Prosím chtěl bych Vám napsat a zároveň poděkovat za perfektní a profesionální
péči při ošetřování mne i dalších pacientů na kožní ambulanci zde na šestce. Já sám bych
touto cestou chtěl poděkovat všem lékařkám, lékařům i sestřičkám, hlavně paní Bejčkové a
sestřičce Vlastě. Také zde na šestce má svého strážného anděla a je to naše sluníčko. Jedná
se o MUDr. Adisu Duranovič. Každý z nás má ty svoje problémy, já mám otevřené nohy,
bércové vředy a špatný žilní aparát. Moje nohy jsou v klidu 1-2 roky a pak zase se rozjedou a
začínají se otevírat. Takže bych chtěl touto cestou všem moc a moc poděkovat za tzv.
opečovávání nás všech pacientů na zdejší ambulanci. A prosím Vás, co zde píši, abyste
prosím přednesla na nejbližší vaší poradě lékařů. Potom bych chtěl touto cestou poděkovat
za péči o mojí manželku plicnímu odd. Díky svému onemocnění musela manželka x hodin
v minulosti ležet. Proto bych za sebe ohledně mojí manželky E. Š. chtěl především vyjádřit
svůj dík zejména panu přednostovi prof. MUDr. Peškovi, CSc. dále panu Doc. MUDr. Teřlovi,
Ph.D. a nemalou měrou patří můj velký dík i paní primářce MUDr. Krákorové, Ph.D., která
mojí manželku nejenže léčí a s láskou o ní pečuje jako by to byla její skutečná maminka. A
velký dík patří všem lékařkám, lékařům, celému týmu plicního oddělení na 1. a 2. patře. Díky
Vám všem moc. Vám paní ředitelko, Vám bych popřál pevné zdraví při odchodu do důchodu

a také díky za dlouhodobé vedení FN Plzeň. Prosím všechny veřejně pochválit. Předem moc
děkuji všem i vám osobně. S pozdravem J. Š.

Oddělení klinické farmakologie
Úvodem bych ráda vyjádřila velký dík a pochvalu oddělení klinické farmakologie. Byla jsem
přijata na toto oddělení dne 6. 6. 2014 s diagnózou revmatoidní artritida s otoky dolních
končetin, paží a prstů obou rukou a velkými bolestmi. Po kapačkách se mně po třech dnech
značně ulevilo a po léčbě tabletami nemoc po týdnu ustupovala. Nechci ale mluvit o mé
nemoci, ale o všech milých lidech, kteří se o nás pacienty starali. Paní MUDr. Konkolová
dokázala nám laickým pacientům podrobně vysvětlit co nám vlastně je a jak nás bude léčit.
Poděkování patří MUDr. Jeremiášovi, který o nás pacienty bude dále pečovat na ambulanci.
Velký dík patří též sestřičkám, které se s velkou odborností věnovaly pacientům. Nakonec
patří pochvala i dalším zaměstnancům pečujícím o úklid, rozdávání jídel, při pomoci při
sprchování a dalších úkonech. Vyřiďte prosím poděkování celému oddělení. S pozdravem J. Ž.

1. interní klinika
Přednostovi kliniky prof. MUDr. Martinu Matějovičovi, Ph.D. jsou určeny tyto řádky:
Vážený pane přednosto, dovolte mi prosím poděkovat touto cestou za péči, která mi byla ve
Vašem zdravotním zařízení věnována v minulých týdnech. Na metabolickou jednotku
intenzivní péče v Plzni jsem byl převezen 3. 5. 2014 z Odd. klinické farmakologie v kritickém
zdravotním stavu, avšak již 22. 5. 2014 zásluhou vašeho realizačního týmu jsem byl převezen
na Chirurgické oddělení Bory k doléčení. Děkuji za vysoce profesionální a přátelský přístup
vašich lékařů, který mě provázel po celou dobu mého pobytu a děkuji také za citlivý a
ohleduplný přístup zdravotních sester. Z tohoto profesionálního a samozřejmě i lidského
přístupu při mém pobytu na JIP jsem pochopil náročnost zdravotnického povolání. Je to
opravdová služba potřebným lidem, která jde za hranici pouhého zaměstnání. Jde o tým
vysoce kvalifikovaných odborníků, na který můžete být právem hrdý. Dovolte mi tedy na
závěr popřát vám a celému Vašemu týmu mnoho zdraví, klidu k práci a ještě jednou bych
touto cestou poděkoval všem lékařům a zdravotnímu personálu, kteří se podíleli na záchraně
mého života. S úctou J. S. s rodinou.

Dermatovenerologická klinika, lůžka A
Děkuji všemu personálu za vzornou péči. S. D.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
9. březen 2014… byla to pro mne smutná doba….autonehoda, zranění, operace páteře,
k tomu velmi špatně slyšet, nic a nikoho u sebe nemít….na druhé straně jsem ještě ten samý
den pocítila štěstí v neštěstí, když mne na Klinice ortopedie a traumatologie převzal velmi
vlídný a ochotný tým prvotřídně vedeného a řádně organizovaného oddělení MUDr. Milana
Tomana a staniční sestry mgr. Pavlíny Tůmové se svými svědomitými, pracovitými, trpělivými
a i veselými sestrami a s ostatními. Celý kolektiv tohoto oddělení svojí harmonií a veselostí
působil na mne, na moji psychiku velmi pozitivně, koneckonců přispěl i k mému celkovému
uzdravení. Líbilo se mi na Vašem oddělení, všem ještě jednou mnoho díků! Zejména Vám,
vážený pane doktore Tomane, vážená sestro Mgr. Tůmová, jsem velmi vděčná nejen za Vaši
odbornou pomoc a práci, nýbrž i za Vaši neobvyklou ochotu při veškeré administrativě ve

spojení s mým velmi komplikovaným případem. Přeji Vám do budoucna mnoho štěstí a
úspěchů. Loučí se s Vámi všemi Vaše pacientka z Vídně A. K.
PS: panu MUDr. Belatkovi píši osobně, nevím zda-li patří též do Vašeho týmu. Jeho dokonalá
práce, OP na mém L3 vzbudila u vídeňského ortopeda velký obdiv a úctu.

Chirurgické oddělení
Pan P. prostřednictvím telefonátu na sekretariát ředitelky FN poděkoval za vynikající ošetření
MUDr. Borovičky.

Kardiologické oddělení
Vážená paní ředitelko, jmenuji se J. T., jsem 84-letá žena z malé vesnice u Klatov. Ve Vaší
nemocnici mi implantovali 27. června letošního roku kardiostimulátor. Byla jsem mile
překvapena Vašimi lékaři a sestřičkami, s jakou ochotou se nám všem věnovali. Díky jim
všem. S úctou J. T.

Interní oddělení, 2. interní klinika, Psychiatrická klinika
Dobrý den, předem Vás zdravím, chtěl bych Vám poděkovat za přístup, který jste ke mně
měli během hospitalizací v předchozích letech, jak ve FN Bory, tak i FN Lochotín. Děkuji
lékařům i sestřičkám i primářům na odděleních, na kterých jsem byl hospitalizován. Nyní se
mám dobře, občas nějaké ty potíže. Trochu jsem pohubnul od minula, ale vše se zlepší to
uvidím. Až bude možnost tak Vám pošlu foto, jak to zvládám a více příště v dopise. O. O.

Oddělení plastické chirurgie
Vážení, dovoluji si tímto požádat o tlumočení mého uznání a poděkování MUDr. Třeškové,
Ph.D. a kolektivu sester Oddělení plastické chirurgie v areálu Lochotín za profesionální péči,
které se mi při hospitalizaci na tomto oddělení dostalo. Volím tuto formu proto, že jsem
v minulosti absolvoval několikerou hospitalizaci, avšak s tak vysokou úrovní péče,
porozumění a šetrnosti při ošetření jsem se dosud nesetkal. Můj dík a uznání náleží i fakultní
nemocnici v Plzni jako celku za komplexní služby s péčí o pacienty spojené. V úctě M. M.

Dětská klinika
Chtěla bych poděkovat všem lékařům a sestřičkám na oddělení kojenců a batolat dětské
kliniky za vzornou péči a laskavý přístup při našem týdenním pobytu. Karolínka + maminka pěstounka M. F.

Chirurgické oddělení, lůžka A
Vážení páni lékaři, dovoluji si Vám poděkovat za péči o mého bratra P. H. (č. p. 216). Stavím
se v úctě J. B., sestra

Dermatovenerologická klinika, lůžka A

Velice děkuji za 100% a velmi milou a pozornou péči. Myslím, že je pro pacienta důležité, aby
se stále cítil jako lidská bytost. A to jsem zde pocítil. Sestry i doktoři měli opravdu lidský
přístup a já se cítil spíše jako v lázních než-li v nemocnici. Děkuji tímto všemu personálu za
moc pěkné zacházení. Z. P.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Prof. MUDr. Karlu Koudelovi, CSc. jsou určeny následující řádky: Vážený pane přednosto,
mnohokrát děkuji za úspěšné provedení mé operace TEP levé kyčle na Vaší klinice ortopedie
a traumatologie. Děkuji celému lékařskému týmu a jmenovitě panu MUDr. Karlu Koudelovi,
jr, Ph.D., který mě operoval. Také srdečně děkuji za péči lékařů a sestřiček na oddělení lůžka
C. Velmi si vážím vstřícného přístupu Vaší kliniky i celé fakultní nemocnice k pacientům a
přeji i Vám osobně mnoho úspěchů a spokojenosti. S úctou M. Ř.
Kardiologické oddělení
Dobrý den. Chceme touto cestou vyjádřit poděkování všem zaměstnancům Vašeho oddělení
za vynikající a příkladnou péči při operaci našeho otce pana V. Š. (nar. 1934), který byl u Vás
operován v únoru tohoto roku. Díky profesionálnímu operačnímu zákroku a následné péči
(kardiostimulátor) se dnes otec cítí velice dobře a jeho opětovné zapojení do života je téměř
stoprocentní. V. T. a J. P. – dcery.

Urologická klinika
Dobrý den, chtěla bych poděkovat zaměstnancům urologického oddělení FN Bory, kde jsem
byla hospitalizována od 2. 6. do 7. 6. 2014 zvláštní poděkování patří prof. MUDr. M. Horovi,
Ph.D., MBA, sestrám paní Šrachtové, Žákové a Trylčové. Moje poznámka: na vstupní dveře
lůžkového oddělení bych umístila cedulku: „ Úsměv prosím“. Přeji všem hodně zdraví a
spokojených pacientů. S pozdravem J. M.

Interní oddělení – LDN 2
Děkuji všem sestřičkám za vzornou péči a starostlivost. J. A.

2. interní klinika
Dobrý den, ve dnech 19. - 24. června 2014 jsem byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici v
Plzni, interní klinika Bory, pavilon 10, 3. patro, pokoj č. 3. Chtěl bych touto cestou poděkovat
za vzorný přístup k pacientům ze strany zdravotnického personálu, lékařů i sester. Rovněž
stravování bylo na dobré úrovni. Byl jsem zplnomocněn ostatními pacienty na pokoji č. 3,
abych i jejich jménem vyjádřil spokojenost s pobytem na uvedené interní klinice. Děkujeme.
S pozdravem F. H.

Neurochirurgické oddělení
Vážená paní ředitelko, chtěla bych touto cestou mnohokrát poděkovat MUDr. Janu Mračkovi
a MUDr. Martinu Kullemu za provedenou operaci hlavy mé sestře. Také za předoperační a
pooperační péči zvláště u tak mladého doktora jako je Martin Kulle. Nikdy a nikde jsem se s
takovou péčí, zájmem a ochotou nesetkala. Nestydím se říci, že je to opravdu profesionál.
Sestra ležela týden s nádorem v nemocnici ve Stodě. Pokaždé jak se zmínila, že má bolesti
hlavy vždy jen slyšela, ať si dá kafe, že má nízký tlak. Takový přístup nemá nic společného s

MUDr. Kullem, proto si ho velice vážím a vždy doporučím. Pokud je to možné prosím FN o
pochvalu případně finanční ohodnocení, které si oba právem zaslouží. Jsou to lékaři na
vysoké úrovni znovu opakuji je to MUDr. Jan Mraček, Ph.D. a MUDr. Martin Kulle. S
pozdravem H. T.

Geriatrické oddělení
Vážená paní ředitelko, chtěl bych Vám poděkovat za lék. péči, která byla věnována
personálem Geriatrického oddělení FN Plzeň mojí matce E. B., nar. 1928. Na tomto oddělení
byla umístěna od 13. 5. 2014 do propuštění dne 24. 6. 2014. Můj dík patří zejména ošetřující
lékařce MUDr. Haně Kučerové za velmi vstřícné jednání, podávání informací o zdr. stavu
matky a zajištění jejího propuštění do domácího léčení. Moje matka byla hospitalizována ve
FN několikrát, ale v tak dobrém zdravotním a zejména psychickém stavu ještě nikdy tuto
nemocnici neopustila. Děkuji. Z. U., syn.

Červen 2014
Gynekologicko – porodnická klinika
Dobrý den, touto cestou bych velice ráda poděkovala paní doktorce, MUDr. Janě
Landsmanové, a celému jejímu týmu na oddělení pro riziková a patologická těhotenství za
laskavý a plně profesionální přístup po dobu mého těhotenství i během samotného porodu.
Vždy jsem se setkala s pochopením, trpělivostí a příkladnou péčí. Odměnou bylo narození
našeho syna, Vojtěcha Š. Přeji Vám mnoho takových spokojených klientů, rodiček, pacientů.
S pozdravem S.Č.
Kardiochirurgické oddělení
Vážená paní ředitelko! Chceme poděkovat touto cestou všem zaměstnancům
Kardiochirurgického oddělení za vynikající práci při operaci našeho otce. Pan Václav Š. byl u
Vás operován v únoru tohoto roku. Byla mu provedena poměrně těžká operace srdce a
následně implantován kardiostumulátor. Oba výkony nebyly snadně proveditelné pro těžké
postižení srdečního svalu a nestandardní anatomické poměry na srdci po operaci. Přesto vše
dopadlo velice dobře, otec se vlastně "podruhé narodil" a zapojil se téměř plnohodnotně
opět do života. Věříme, že časem se bude jeho zdravotní stav stále zlepšovat. Prosíme tedy o
vyjádření našeho díku všem, kteří se na těchto zákrocích podílejí a také ostatním, kteří se o
pacienty kardiochirurgického oddělení starají. S pozdravem dcery V.T. a J. P.
Gynekologicko – porodnická klinika
Ráda bych touto cestou velice poděkovala za péči a nadstandardní přístup při mém pobytu
před i po operaci. Už samotné prostředí působí velice příjemně. Veškerý personál se chová
příkladně. Ošetřující lékaři včetně operujících lékařů jsou na vysoké úrovni.Pobyt na tomto
oddělení zpříjemní jak čisté prostředí tak i velice milý přístup celého personálu.V další práci
hodně úspěchů a ještě jednou velký dík za vše. J. J.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Dobrý den, dovolte nám prosím poděkovat celému Vašemu oddělení za péči o Jana K. defacto i o nás. Velmi si ceníme Vaší obětavosti, přístupu a ochoty. Za celých 8 týdnů co u Vás
náš děda byl hospitalizován jsme se setkaly vždy s ochotným a vstřícným přístupem celého
Vašeho kolektivu jak sester, lékařů a dalších pracovníků vašeho oddělení. DĚKUJEME. S
vděčností rodina Š.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Dobrý den, dne 25.5. jsem byl přijat na oddělení ortopedie do FN Plzeň Lochotín k
operativnímu zákroku holenní a lýtkové kosti. Chtěl bych poděkovat celému kolektivu za
velmi profesionální přístup. Zvláště pak týmu sestřiček, které se o mě po celou dobu staraly.
Jsem rád, že v nemocnici je pohodový a optimistický přístup. S pozdravem F.V.

Geriatrické oddělení
Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych alespoň touto formou vyjádřila svůj vděk a
poděkování celému Oddělení geriatrie, pod vedením paní primářky MUDr. Soukupové a
ved. lékařky paní MUDr. Šťastné, za skvělou péči a citlivý přístup k mojí vážně nemocné
mamince paní Marii B. Protože jsem trávila u maminky denně několik hodin, mohu posoudit
těžkou a obětavou službu, trpělivost a citlivý přístup zdravotního personálu, především
sanitářek a sester, zvláště o nemohoucí pacienty. Ještě jednou moc děkuji a přeji všem
pacientům, aby se v případě nutnosti dostali na taková oddělení, kde budou mít stejně
vzornou péči. E. B. – dcera.
Chirurgická klinika
Následující poděkování bylo zveřejněno dne 7. 5. 2014 v Plzeňském deníku:
Děkuji lékařům a zdravotním sestrám Chirurgické kliniky FN Plzeň, oddělení A, vedené
přednostou prof. MUDr. V. Třeškou, DrSc., za vzornou péči v souvislosti s mojí operací.
Zvláště pak děkuji chirurgům MUDr. Moláčkovi a MUDr. Opatrnému za profesionálně
zvládnutý výkon a humánní přístup při rekonvalescenci. K. H., Plzeň.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Vážená paní ředitelko, ve středu 4. 6. 2014 jsem byl v podvečerních hodinách přivezen
zraněný následkem autonehody do Vaší FN a umístěn na jednotku in. péče kliniky ortopedie
a traumatologie. Dnes jsem již po převozu do naší městské nemocnice a mám dostatek času
Vám napsat tento pochvalný dopis. Dovolím si začít operací kyčelního kloubu. Operován
jsem byl hned druhý den panem primářem Pavelkou, se kterým jsem se sice osobně neviděl,
ale to při jeho pracovním vytížení chápu. Nicméně, operaci provedl tak, že nenastala žádná
následná komplikace a každým dnem se cítím lépe. Co se týče jednotky in. péče je pravda,
že člověk pod vlivem opiátů nemá úplné vnímání, ale i tak musím upřímně pochválit lékaře a
hlavně personál, který se o mě s neuvěřitelnou trpělivostí po celou dobu na oddělení staral.
Jistě i díky tomu se můj zdravotní stav zlepšil natolik, že jsem byl už v sobotu přeložen na
lůžkovou část E. Hned v pondělí pří vizitě zjišťuji, že na tomto oddělení vládne přísně vedoucí
lékařka Hana Červenková, u které jsem se marně snažil vymoci úlevy na léčebném režimu.
Zpočátku jsem byl trochu rozmrzelý, ale pak si uvědomil, že je to jen pro mé dobro a jak by
to vypadalo na oddělení,kde rozhoduje pacient. Velmi kladně hodnotím jak, i přes mnoho
pracovních povinností, mi vždy dodala veškeré informace,které jsem požadoval.
Od
prvních dnů na oddělení mě mile překvapil přístup rehabilitační sestry Elišky Hitmanové. Její
jemně rošťácký humor, milé vystupování a hlavně trpělivost s jakou pečlivě vysvětlovala
všechny cvičební postupy. Také bylo příjemné pozorovat, jak můj sedmdesátiletý spolubydlící

pod jejím vedením s radostí trénuje chůzi na berlích. Během mého pobytu ve Vaší nemocnici
panovala zrovna venku třicetistupňová vedra a jistě si dovedete představit, jak to pro nás
pacienty i pro ošetřující personál bylo nepříjemné. Naštěstí zaměstnáváte lidi jako je
ošetřovatel Karel Tůma, který nám pacientům pokaždé bez sebemenších námitek vyšel vstříc
jak jen to bylo možné. Sestru specialistku Evu Jungbauerovou, která se nám při své práci i
přes úmorná vedra snažila zvednout náladu a nakonec sestra žákyně Šmídová, ta má můj
upřímný obdiv co vše dokáže zastat vzhledem ke svému mládí. Sám sebe si v jejím věku a na
jejím místě nedokážu představit. Záměrně jsem, paní ředitelko, v tomto dopise použil jména
Vašich podřízených, kteří mi zkrátili anebo zpříjemnili pobyt ve Vaší nemocnici, zároveň Vás
chci požádat, abyste zvážila nějakou i třeba malou formu odměny pro níže jmenované, podle
mého názoru si ji určitě zaslouží. J.N.
sestra žákyně Šmídová,
ošetřovatel Karel Tůma,
sestra specialistka Eva Jungbauerova,
rehabilitační sestra Eliška Hitmanová,
vedoucí lékařka MUDr. Hana Červenková,
primář Doc.MUDr.Tomáš Pavelka PhD.
Hematologicko – onkologické oddělení
Vážený pane primáři, od úmrtí mé manželky Ivy K. uplynul již téměř měsíc a já celou tu dobu
cítím potřebu Vám i Vašim spolupracovníkům poděkovat. Byl jsem si od počátku
hospitalizace vědom toho, že se jedná o chorobu těžkou a kromě toho negativní roli sehrál i
poměrně pokročilý věk mé manželky. Jsem přesvědčen, že jste učinili maximum a to nejen
po stránce medicínské, ale rovněž i lidské. Původně jsem myslel, že uvedu nějaká jména, ale
bylo by jich mnoho a ještě bych určitě na někoho zapomněl a některé sestry neznám
jménem. Vyjádřil jsem se asi stručně, ale naprosto upřímně. S pozdravem M.K.
Oddělení klinické farmakologie
Věnuji jako malý sponzorský dar TV Telefunken. Děkuji z celého srdce za úžasnou péči o
mého manžela, jehož stav se tak ve Vaší práci stabilizoval, že můj vděk nezná mezí. Se
srdečnými díky M.R.
Dermatovenerologická klinika, lůžka A
Hodnocení doby pobytu na kožním oddělení. Byla jsem zde hospitalizovaná od 2. 6. 2014 do
13. 6. 2014. Po celou tuto dobu se ke mně personál choval velice vlídně a profesionálně,
nemohu si stěžovat. Musím podotknout, že jejich práce není jednoduchá a skutečně ji
nemůže vykonávat každý. I ke stravování nemám žádné připomínky. Myslím si, že je
odpovídající, slušná a vyvážená. Závěrem bych Vám všem chtěla moc za vše poděkovat. V. D.
Kardiologické oddělení
Vážená paní ředitelko, chtěla bych Vás požádat, abyste veřejně poděkovala Vašim
zaměstnancům. Dne 19. 5. Jsem byla operovaná MUDr. Vančurou, který byl úžasně
profesionálně na výši. Děkuji mu za velké zlepšení mého zdravotního stavu. Rovněž děkuji
celému personálu kardiologie – lůžková část ženy. Všem přeji hodně zdraví a pevné nervy při
jejich velmi náročné práci. E. K.
Hematologicko – onkologické oddělení

Vážený pane primáři, chtěl bych touto cestou poděkovat všem ošetřujícím lékařům a
sestřičkám, kteří po sedmnáct let pečovali o zdraví mé manželky Libuše P. Především pak
MUDr. Schützové, která svým optimismem a šarmem dodávala manželce velkou sílu a naději
při každé návštěvě ambulance. Jelikož však před půl rokem nastaly vážnější komplikace,
nedalo se již více dělat a v květnu tohoto roku manželka ve spánku zemřela. Ještě jednou
veliké díky všem. K. P., manžel.
Chirurgické oddělení
Vážení, ve dnech 4. - 12. 6. jsem byl hospitalizován ve Vaší nemocnici s diagnózou ruptura
Achillovy šlachy. Musím zdůraznit, že během svého pobytu na lůžkové části Chirurgie 2, při
průběhu předoperačních vyšetření, během anestezie a vlastního operačního zákroku, při
následném jednodenním sledování činnosti srdce na jednotce intenzivní péče jsem se setkal
jen s profesionálním a lidským přístupem zdravotních sester, lékařů i ostatního personálu.
Proto tímto vyslovuji veliké poděkování a uznání všem, kteří o mne během mého pobytu ve
Vaší nemocnici pečovali. S pozdravem Váš vděčný pacient.
Dermatovenerologická klinika
Žádost a poděkování paní MUDr. Adise Duranovič
Paní ředitelko, ve dnech 27. - 29. 5. 2014 jsem byl hospitalizován na dermatovenerologickém
oddělení ve Vaší nemocnici. S obsluhou zdravotnického personálu na tomto oddělení jsem
byl naprosto spokojen. Zvláštní, až nadstandardní odbornou zdravotní péči, mně poskytla
paní MUDr. Adisa Duranovič, která přistupuje k pacientům velmi citlivě, s pochopením,
ochotně a s inteligencí, za kterou ji chci moc poděkovat. Před několika lety bylo budováno ve
Vysokých Tatrách na Štrbském plese sportovní zařízení na zimní olympijské hry. Toto zařízení
bylo označováno pro svou vysokou úroveň jako AREÁL SNŮ. Dovolím si podle tohoto názvu
nazvat, i za nevšední přístup k pacientům, paní MUDr. Adisu Duranovič za LÉKAŘKU SNŮ.
Moc si jí vážím a děkuji jí za poskytnutou zdravotní péči. Rád na ni vzpomínám. Vám děkuji za
předání mého poděkování. S pozdravem V.F.
Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
Dobrý den, moc bych chtěla poděkovat celému Vašemu zdravotnickému týmu od lékařů, k
sestřičkám až po ošetřovatelky. Asi před měsícem byl do Vaší nemocnice akutně převezen
můj otec pan Karel K. Měl masivní infarkt myokardu. Ležel na ARU, kardiochirurgii a
kardiologii. Zachránili jste mi otce. On si to zatím ještě neuvědomuje, nepamatuje si, co se
stalo. Udělali jste obrovský kus práce. Byla jsem dobře od lékařů informovaná. Sestry byly
milé a vstřícné, když jsem přijela na návštěvu z Prahy. Jsem zdravotní sestra a vím, jak je
náročná Vaše práce. Při mých návštěvách bylo vidět, jak jsou všichni sehraní. Kéž by takhle
fungovali všichni jako Vy. Všichni jsou na správném místě a dělají práci pečlivě a svědomitě.
Přeji Vám spousty spokojených pacientů. Děkuji a s pozdravem I.K. s rodinou.
Gynekologicko – porodnická klinika
Vážená paní Mgr. G. Levorová, ležela jsem na gynekologicko - porod. odd. Operovaná jsem
byla 15. 5. Doc. MUDr. V.Kališem, Ph.D. a jeho týmem. Po operaci se také výborně starali
lékaři včetně Doc. MUDr. Z. Novotného, CSc. a MUDr. Ryšánka /nevím přesně jméno/. Ještě
jednou velké díky. Jana Jasanská. Ráda bych touto cestou velice poděkovala za péči a
nadstandardní přístup při mém pobytu před i po operaci. Už samotné prostředí působí velice
přijemně. Veškerý personál se chová příkladně. Ošetřující lékaři včetně operujících lékařů
jsou na vysoké úrovni. Pobyt na tomto oddělení zpříjemní jak čisté prostředí tak i velice milý
přístup celého personálu.V další práci hodně úspěchů a ještě jednou velký dík za vše. J.J.

Chirurgické oddělení
Milé dámy sestřičky, díky za to, jak jste se o mě skvěle postaraly od 12. do 14.6.2014. R.S.
Dermatovenerologická klinika, lůžka A
Poděkování sestřičkám a lékařkám za slušné, vstřícné a laskavé jednání. |Já jsem žena už
skoro 88 roků a vím, jaký je život po všech stránkách. Vám velké díky za těžkou a
zodpovědnou práci, kterou máte opravdu špatně ohodnocenou. Buďte stále takové, ale
hlavně si vzájemně pomáhejte a buďte i ve svém životě šťastné a zdravé. Za vše Vám děkuji a
hodně sil v další život Vám upřímně a ze srdce přeje Věra V. Pokračovala bych dál, ale čekám
naše a tak jen velké díky všem a buďte všichni v pořádku.

Květen 2014
Neurochirurgické oddělení
Dobrý den, ráda bych touto cestou poděkovala za bezvadnou péči, kterou věnoval personál
neurochirurgie JIP mému tatínkovi, panu V. H. děkuji H. B.

Hematologicko-onkologické oddělení
Primáři Hematologicko – onkologického oddělení, MUDr. Pavlu Jindrovi, Ph.D., patří toto
poděkování:
Pane primáři, chtěla bych vám a celému kolektivu lékařů a sester poděkovat za péči o mého
otce J. N. S leukémií jsem měla vždy spojen konec života, v mých očích jste dokázali zázrak.
Děkuji J. N.
Anesteziologicko-resuscitační klinika
Vážená paní Kunová, dovolte mi, abych tímto způsobem poděkoval za neuvěřitelně
profesionální přístup pracovníků ARO FN Plzeň Lochotín, kde jsem byl hospitalizován ve
dnech 5. – 8. 12. 2013. Dále patří poděkování Dr. Tamaře Hálkové z PK, pavilon B, jež byla
mojí ošetřující lékařkou v následné hospitalizaci. Jedná se o personál na svém místě. Dík patří
i zdravotním bratrům a sestrám z těchto oddělení. S pozdravem M.M.
Neurochirurgické oddělení
Vážená paní ředitelko, chtěla bych touto cestou poděkovat celému kolektivu lékařů a sester
neurochirurgického JIPu za mimořádnou péči o moji matku – A. D. a zároveň za psychickou
podporu při boji o její život. Výjimečné díky patří MUDr. Lavičkovi za záchranu jejího života a
MUDr. Smažinkové za obdivuhodnou každodenní péči a starostlivost. S velkou úctou, E. Z.
2. Interní klinika
Vážená paní ředitelko, chtěl bych touto cestou poděkovat za skvělou péči a zejména přístup
při hospitalizaci mého bratra K. V. ve Vaší Fakultní nemocnici na oddělení diabetologie II.
interní kliniky, Edvarda Beneše 13 v Plzni na Borech, kde byl v době od 10. 4. 2014 do 12. 5.
2014. Můj bratr bydlí v Novém Městě na Moravě, kde byl v místní nemocnici hospitalizován.
Před hospitalizací docházel přes měsíc na kontroly a převazy do tamní nemocnice. Po této
době mu bylo sděleno, že musí být hospitalizován. Hospitalizace trvala dva dny. Hned první

den hospitalizace mu bylo sděleno, že mu bude amputován palec na pravé noze a zřejmě i
část chodidla. Při hledání jakékoli pomoci bratrovi jsem našel pomoc ve Vaší Fakultní
nemocnici. Díky profesionalitě a zejména způsobu speciální léčby těchto diabetických
gangrén dosáhla MUDr. Ivana Flanderová a zdravotní sestra Miroslava Jílková toho, že byla
mému bratrovi noha zachráněna! 12. 5. 2014 byl bratr propuštěn do domácího léčení.
Prosím, abyste proto tlumočili toto mé velké poděkování za vzornou zdravotní péči, za velmi
lidský a profesionální přístup paní MUDr. Ivaně Flanderové a zdravotní sestře Miroslavě
Jílkové a byl bych rád, kdyby to udělal i někdo z vedení Vaší nemocnice.
Chtěl bych jim popřát hodně dalších úspěchů při jejich zodpovědné práci. Díky těmto
zkušenostem budu s radostí doporučovat oddělení Diabetologie II. interní kliniky Vaší
Fakultní nemocnice. Ještě jednou děkuji. S pozdravem I. V.

Gynekologicko-porodnická klinika
Dobrý večer paní ředitelko. Chtěla bych Vám poslat veliké poděkování a ještě větší pochvalu.
Tento týden jsem absolvovala malý zákrok na gynekologii ve FN Lochotín. Přístup celého
personálu k pacientkám je naprosto profesionální a opravdu velmi lidský, vstřícný a milý. V
dnešní době by to mělo být samozřejmostí, ale ne vždy to tak je. Většina pacientů potom
posílá spíše jen stížnosti a na pochvaly nezbývá čas. Myslím, že práce těchto lidí si ale
pochvalu zaslouží. Děkuji za vše a přeji hezký den. M. Š.
Onkologická a radioterapeutická klinika
Dobrý den. V březnu a dubnu jsem byl hospitalizován u Vás na onkologii. Předem Vám
skládám poklonu, zejména pavilon onkologie, jeho příjemné prostředí, čisto, příjemný a
vstřícný lékařský personál a strava chutná, zkrátka výborná. Taky Váš časopis je na úrovni, a
protože se trochu více věnuji fotografii, tak jsem neodolal a pořídil jsem několik obrázků z
prostředí ONKO. Vytvořil jsem z nich malou zvukovou prezentaci, kterou Vám posílám. Fotek
je víc a pokud máte zájem o jednotlivé snímky, rád Vám je pošlu. Případně se mi ozvěte. Sám
se mám dostavit na kontrolu 28. května a možná bych ještě něco nafotil. Přeji Vám i nadále,
abyste si zachovali takovou úroveň, jakou jsem spatřil. Děkuji. S pozdravem krásného května
J. V.
Infekční klinika
Vážená paní ředitelko, chtěla bych touto cestou poděkovat personálu dětského infekčního
oddělení, kde jsem strávila se svým vnukem 5 dnů. Jakožto lékařka dovedu ocenit
profesionální, ale zejména lidský přístup všech lékařů, sester i veškerého dalšího personálu.
Samozřejmě jsem poděkovala všem přítomným při svém odchodu z oddělení, ale domnívám
se, že i vedení nemocnice by mělo mít zpětnou vazbu od pacientů. Nepochybně by na to
stačilo odevzdat písemné poděkování na oddělení, ale přístup veškerého personálu byl
takový, že si jistě zaslouží, aby o tom, jak perfektní personál na dětském infekčním oddělení
je, vědělo i nejvyšší vedení nemocnice. S poděkováním MUDr. H. T. a vnuk L. T.
Infekční klinika
Dobrý den, byla jsem s dcerou hospitalizována na Infekční klinice od 24. do 26. 5. Chtěla bych
poděkovat za skvělou péči a ochotu CELÉHO personálu. Všichni jsou příjemní a výborně
odvádí svou práci, zvlášť jedná-li se o děti. Přeji Vám krásný den. K. M.

Klinika ortopedie a traumatologie, Oddělení rehabilitace
Poděkování za provedení operace a následnou péči prof.MUDr.Karel Koudela
Vážený pane profesore, dovolte, abych ze srdce poděkovala Vám, za dřívější zařazení do
plánu operace, ale i za provedenou operaci kyčelního kloubu panu MUDr. Milanu Tomanovi
a všem, kteří rovněž byli u mé operace a zasloužili se o zdárný průběh, přes určitá rizika. Také
za příkladnou péči veškerého zdravotnického personálu na JIP i pooper. oddělení („C“), také
za následnou rehabilitaci na odd. prim. MUDr. Hladové. Vstup do dalšího mého životního
úseku byl díky vám všem mnohem snadnější. Celý tým Vaší Kliniky je skvělý a tím patří
poděkování i Vám, za Vaše vedení. Děkuji. D.L..

Chirurgická klinika
„Vážený pane profesore, jsem již trojnásobným pacientem Vaší kliniky a rád bych tímto
vyjádřil poděkování za odbornou lékařskou péči celému kolektivu a zvláště operatérům.
Podstoupil jsem, jak i vy dobře víte, v 04/2014 operaci jater u pana as. MUDr. Václava Lišky,
Ph.D., v 02/2014 operaci plic u pana Doc. MUDr. Josefa Vodičky, PhD. a v 02/2012 první
operaci tl. střeva a rekta u pana as. MUDr. Jana Geigera. Jejich přístupu a hlavně lékařské
odbornosti si velice vážím a vděčím jim za svůj současně velice dobrý stav. Ani to nevypadá,
že jsem absolvoval dvě těžké operace. Jsem rád, že jsem Vaším pacientem a věřím, že vše
toto Vaše, ale i moje snažení nebude marné. Ještě jednou děkuji a srdečně Vás zdravím“,
uvedl ve svém dopise určeném přednostovi Chirurgické kliniky prof. MUDr. Vladislavu
Třeškovi, DrSc., pan V. F.
Neurologická klinika,odd.C, FN Bory
Vážení, jsem sice stará, ale na svůj věk jsem po psychické stránce čilá. Za svůj věk jsem byla
vícekrát hospitalizovaná, ale nikdy ne, jak před Velikonocemi v bývalé Vojenské nemocnici na
neurologickém odd. C. Nikdy jsem na takovém oddělení neležela. Je tam bezvadný,
bezúhonný zdravotnický personál i další personál. Ta čistota, bezvadné jídlo, chutné, dobře
upravené. Chodím k MUDr. Vacovské, to je osobnost, klaním se před ní. Dále MUDr. Jan Žák i
MUDr. Ondřej Slach jsou lékaři na vysoké úrovni, také jim patří poklona. Vlastně všem. S
pozdravem M. H.
Hematologicko-onkologické oddělení
Pan Jiří K. prostřednictvím telefonátu na sekretariát paní ředitelky děkuje za péči na
Hematologicko – onkologickém oddělení, zejména pak zdravotní sestře Veronice Radové.
Onkologická a radioterapeutická klinika
Prof. MUDr. Jindřichu Fínkovi, Ph.D. přednostovi Onkologické a radioterapeutické kliniky, je
určeno toto poděkování:
Vážený pane profesore, dovolte, abych Vás touto cestou požádal o vyjádření mého
poděkování za lidský přístup, obětavost a ochotu Vaší laborantce paní Evě Tereze Veselé
z oddělení lineárního urychlovače č. 1. Za vyřízení poděkování mnohokrát děkuji a ve Vaší
náročné práci v řízení kliniky Vám přeji mnoho pracovních úspěchů. Děkuji. K. M.
Oddělení sociální péče

Vážená paní Weinfurterová, velice Vám děkuji nejen za příznivou zprávu a informace, ale
také za Vaši ochotu a podporu při řešení následné péče o moji matku. Přál bych si, aby bylo
více lidí s takovým to přístupem ke své práci. S pozdravem L. B.
Kardiologické oddělení
Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil svou hlubokou vděčnost všem
zaměstnancům Kardiologického oddělení a jeho koronární jednotky, jmenovitě primáři prof.
Rokytovi a MUDr. Čechovi za perfektní péči při mé hospitalizaci 10. – 15. 2. 2014. Teprve při
mém nuceném pobytu na koronární jednotce jsem si alespoň částečně uvědomil obrovskou
obětavost a zanícení pro svou práci, kterou projevovaly všechny sestry, sanitárky, pomocnice
a celý personál a individuální přístup ke každému pacientovi, který nebývá úplně obvyklý.
Dále chci vyjádřit veliké díky celému personálu Kardiochirurgickému oddělení primáři MUDr.
Hájkovi, MUDr. Loskotovi, staniční sestře Bicanové a ostatnímu personálu odd. KCH za,
pokud mohu posoudit, perfektně provedenou práci a za péči před a po operaci ve dnech 15.
- 26. 2.2014. A protože žádná slova nedostačují pro vyjádření mých díků a úcty k práci a
přístupu zúčastněných a chápu, že naše zdravotnictví zažívá nelehké časy, dovoluji si výše
uvedeným oddělením poskytnout finanční popř. věcné dary na nákup věcí potřebných pro
chod oddělení. Prosím předejte mé poděkování zástupcům jmenovaných oddělení při
vhodné příležitosti. S úctou J. M.

Gynekologicko-porodnická klinika
Dobrý den paní doktorko Karbanová, v nemocnici jsme Vás už nezastihli, tak jsme Vám chtěli
alespoň touto cestou moc poděkovat. S Vaší péčí, podporou a pozitivním přístupem jsme se
alespoň po psychické stránce cítili silnější a věděli jsme, že porod (i když bohužel se špatným
koncem) v tak těžké situaci zvládneme. Všichni víme, že bude ještě nějakou dobu trvat, než
se vyrovnáme s touto smutnou událostí. Ale až nabereme síly, tak určitě budeme bojovat dál
a věříme, že i my se dočkáme vytouženého zdravého miminka. Přejeme Vám mnoho
pracovních i soukromých úspěchů. A ještě jednou moc děkujeme za Vše! K. a L. S.
Stomatologická klinika
Dobrý den vážená paní ředitelko, ve dnech 26. 5. - 28. 5. 2014 jsem byla hospitalizována na
stomatologickém oddělení Vaší fakultní nemocnice. Pobyt na tomto oddělení byl velice
příjemný, a proto bych chtěla Vaším prostřednictvím poděkovat veškerému personálu, ať už
začnu panem primářem a skončím paní uklízečkou. Všichni tito lidé jsou opravdu na svých
místech. Jejich přístup k pacientům je, řekla bych, až nadstandardní. Jsou velice milí a
ochotní. Pacienti se tu cítí dobře a na tom jsme se shodli i se spolupacienty. Všem obrovské
díky. S úctou pacientka D.B.
Infekční klinika
Vážená paní ředitelko. Byť ne osobně, chtěl bych Vám aspoň touto cestou velmi poděkovat
za pracovnice a pracovníky infekčního oddělení na Borech, kde byl můj syn Daniel po návratu
z Mistrovství světa v thajském boxu v Malajsii hospitalizován pro zánět mozkových blan.
Přestože radost z jeho třetího místa byla zkalena touto nemocí a i přes zpravidla negativní
zkušenosti s naším zdravotnictvím, musím konstatovat, že jsem doslova nadšen přístupem
pracovníků uvedeného oddělení a to jak k mému třináctiletému synovi, tak i ke mně a mé
manželce, jako k rodičům. Takže ještě jednou velké díky za takové pracovníky - lékaře, sestry
i pomocný personál. S pozdravem K. Z.

Infekční klinika
Vážený pane doktore, chtěla jsem moc poděkovat za péči o syna na Infekční klinice! Ostatní
lékařky ani sestry neznám jménem, tak alespoň píši Vám. Byla jsem příjemně překvapená z
přístupu sester i lékařů, zejména při nočních službách. S pozdravem A. H.

Hematologicko-onkologické oddělení
Paní R., pacientka Hematologicko – onkologického oddělení, potěšila kolektiv pracovníků
tohoto oddělení děkovným dortem (na webových stránkách FN/Novinky jej můžete vidět).
Kardiologické oddělení
Zdravím Vás, byla jsem u Vás hospitalizována na Kardiologickém oddělení. Máte okolo sebe
výborný personál, který nemá chybu – jak sestřičky, tak doktoři. Říká se, že jaký šéf, takoví
kolegové a je na tom něco pravdy. Strava neměla chybu. Jinak Vám přeji hodně zdraví a
úspěchů ve vedení nemocnice. Dcera mně zjistila na internetu, že jste nemocnici dostala
z dluhů. Tak jste šikovná. Zdraví Vás a celý personál K.
Neurochirurgické oddělení
Vážená paní ředitelko, velmi Vás prosím o laskavost. Vyřiďte mnoho pozdravů celému
oddělení neurochirurgie pod vedením pana primáře MUDr. Vladimíra Přibáně, Ph.D. Jsem
velice rád, že jsem se nacházel v blízkosti vaší fakultní nemocnice. Když se u mne začaly
projevovat zdravotní komplikace. Po prohlídce na pohotovosti byla velmi rychle stanovena
diagnóza a neprodleně provedena operace. Touto cestou velice děkuji MUDr. Janu Morkovi,
který mě operoval a zároveň můj dík patří i celému týmu, který na sále vytvořil perfektní
atmosféru budící ve mně pocit klidu a pohody. Úleva po operaci byla ihned patrná. Vřelé
poděkování patří celému oddělení neurochirurgie, vstřícnost a ochota mě provázela na
každém kroku. Budu na pobyt ve Vaší péči rád vzpomínat. Vždy jsem si těžké a zodpovědné
práce lékařů a sester velmi vážil, po pobytu u Vás před Vámi všemi hluboce smekám. Můžete
být pyšní na takové oddělení, jakým neurochirurgie je! Vážené vedení nemocnice, ještě
jednou děkuji za péči, které se mi u Vás dostalo a přeji mnoho úspěchů v další práci.
S přátelským pozdravem P. Č.
Kardiochirurgické oddělení,Kardiologické oddělení
Vážená paní ředitelko, dne 15. 4. 2014 byl můj manžel na základě nesprávného
diagnostikování potíží obvodním lékařem přivezen do Vaší nemocnice a předán na
neurologické oddělení, kde Vaši lékaři zjistili, že jde o probíhající (nebo již ukončený infarkt
myokardu a předali ho na Kardiologické oddělení, vedené prof. MUDr. Richardem Rokytou,
Ph.D. čímž poprvé zachránili mému manželovi život.
Manžel byl neprodleně operován, operaci vedl MUDr. Kohut – anestezii prováděl MUDr.
Mokrejš. Ačkoli při přípravě k operaci nastala u mého muže i zástava srdce a musel být
resuscitován, oba lékaři odvedli precizní, perfektní práci – čímž podruhé zachránili mému
manželovi život.
Po velmi náročné operaci byl manžel předán na kardiochirurgickou pooperační jednotku
primáře MUDr. Tomáše Hájka, kde je vedoucím lékařem MUDr. Jiří Havelka. Jeho ošetřujícím
lékařem byl ustanoven MUDr. Michal Krejčí. Po operaci však organismus mého manžela
nezvládl tuto zátěž a dostal se do jakéhosi šoku. Zkolabovala mu játra, ledviny i plíce, musel

mu být proveden mimotělní oběh a byl uveden do umělého spánku. Situace byl kritická. Díky
vynikajícím odborným znalostem, maximálnímu úsilí a obrovskému nasazení, jak
jmenovaných lékařů, tak celého týmu lékařů, pracujícího na tomto oddělení, se podařilo
poškozené orgány stabilizovat, mimotělní oběh odpojit a ponechat jen podporu dýchání. Tím
potřetí zachránili mému manželovi život. Vzhledem ke skutečnosti, že po ukončení umělého
spánku a odebrání všech tlumících léků, manžel nenabýval vědomí, byla prováděna další
vyšetření a také konzultace se specialisty, a jak se zdá, začalo docházet k mírnému zlepšení,
které je jistě zásluhou neskutečně kvalitní poskytované lékařské péče.
Dosud jsem psala o vynikajícím poskytování léčebné péče. Nelze však opominout ani další a
to dost zásadní věc, a to je jednání lékařů na tomto oddělení k rodinným příslušníkům.
Nejen, že je naprosto profesionální, ale také velice taktní, milé a plné pochopení, poskytnou
vysvětlení a ochotně zodpoví veškeré dotazy, což v jiných zdravotnických zařízeních není
zcela obvyklé. Rovněž tak musím vyslovit pochvalu zdravotnickému personálu, které pod
vedením staniční sestry Bc. Marie Konopáskové, DiS., odvádí také perfektní práci, věnují se
mému manželovi (ale také všem pacientům) s úsměvem, s velkým úsilím se snaží maximálně
pomoci a ulehčit jeho situaci. Rovněž jako lékaři, když přijdeme na návštěvu, se k nám
chovají velice mile, vstřícně, prostě bezchybně. Jezdíme za manželem denně, tak také denně
vidíme a můžeme hodnotit jejich práci, která je nelehká a jistě ne tak dobře honorovaná, jak
by bylo třeba. Vážená paní ředitelko, moc Vás prosím, vyslovte dík celé naší rodiny a velkou
pochvalu všem výše uvedeným. Musíte být hrdá na takový úžasný tým, který pracuje na
kardiochirurgii ve Vaší nemocnici, ale který by byl jistě obrovským přínosem nejen pro
kteroukoli nemocnici v naší republice, ale jistě i v zahraničí. S pozdravem a úctou Hana H.,
manželka, dcera a syn s rodinami.

Duben 2014
I. Interní klinika
Vážená paní ředitelko, ve dnech od 24. 3. do 28. 3. 2014 jsem byl hospitalizován na lůžkovém
oddělení A, 1. interní kliniky. Již v minulosti jsem byl hospitalizován na jiném oddělení FN i v
jiném nemocničním zařízení, ale nikdy jsem se nesetkal s tak profesionálním a lidským
přístupem celého kolektivu pracovníků od lékařů, přes sestřičky a všechny ostatní
zaměstnance tohoto oddělení. Nejvíce mne překvapil citlivý přístup sester, které byly vždy
usměvavé, ochotné (podle mého názoru i nad rámec běžných povinností) a děkuji za jejich
příjemné chování k pacientům bez ohledu, zda šlo o denní nebo noční službu. Proto jsem se
rozhodl napsat Vám tento dopis. Nikdy jsem nikam nepsal takové hodnocení, ale nyní jsem
nabyl přesvědčení, že Vás musím tímto způsobem informovat. Můžete být velice pyšná, že
na lůžkovém oddělení A, 1. interní kliniky máte skupinu profesionálů s velkým P a ještě
jednou touto cestou děkuji všem pracovníkům za péči a Vám za výběr takovýchto
zaměstnanců. Kéž by to tak fungovalo na každém oddělení. S úctou J.V.

Gynekologicko-porodnická klinika
Dobrý den, jsem pacientka pana MUDr. P. Chaloupky z Gynekologicko – porodnické kliniky a
tímto mu vyjadřuji velkou poklonu, poněvadž jen slova poděkování nestačí. Jsem částečně
invalidní, tudíž mám i bohaté zkušenosti s mnohými lékaři, jak skvělými, žel i s těmi, kteří by
se mohli nad sebou zamyslet. O to více si vážím MUDr. P. Chaloupky nejen jako skvělého
člověka, ale především co by odborníka na svém profesním místě. Svou prací dělá svědomitě,

naplno a jistě i rád. Ještě jednou velké poděkování pane doktore, velmi jste mi pomohl
hlavně díky loňské operaci a je mi ctí, že mohu být mezi Vašimi pacientkami. V. M.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Vážená paní ředitelko, v prosinci roku 2013 až v březnu 2014 jsem byla 2x hospitalizována na
ortopedii ve FN Plzeň Lochotín. Poprvé to bylo na ortopedii E a podruhé na ortopedii - JIP a
ortopedii B. V obou případech se mi dostalo prvotřídní péče.
Zvláště v druhém případě byl můj zdravotní stav vážný. Ležela jsem na JIP. Zde mne MUDr.
Ruml ve spolupráci s hematologií FN zachránil před vykrvácením. Po té, co se můj zdravotní
stav zlepšil, jsem byla přeložena na ortopedii B. Zde se mne ujal vedoucí lékař oddělení
MUDr. Toman. Léčil, vyléčil a tím mi zachránil nohu. Spolupracoval při tom nejen s plastickou
chirurgií. Ale protože se můj zdravotní stav zkomplikoval trombózou a embolií plic,
spolupracoval také např. s oddělením kardiologie a angioplastiky. Velmi dobře se o mne také
starala moje ošetřující lékařka MUDr. Kottová a všechny zdravotní sestry, ošetřovatelé a
ošetřovatelky. Všichni byli milí a laskaví. Mohu jen chválit.
Ještě pár slov ke kuchyni FN. Její úroveň mne velmi mile překvapila. Pestrý jídelníček a
kvalitní a chutné jídlo mohu opět jen chválit. Vím, že české zdravotnictví se potýká s řadou
problémů. Jistě i FN Plzeň Lochotín je nucena je řešit. Ale díky profesionalitě všech výše
uvedených se mne, jako pacientky, žádné nedotkly. S přáním příjemného dne E.K.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Dobrý den, v červenci minulého roku jsem při autonehodě utrpěl devastující poranění levé
ruky a byl jsem letecky převezen na Vaší kliniku ortopedie a traumatologie do FN v Plzni na
Lochotíně. Počáteční prognózy nevypadaly příliš přívětivě a v prvních chvílích hrozilo, že bych
o ruku mohl přijít úplně. Naštěstí jsem se dostal na operačním sále do skvělých rukou pánů
doktorů a sestřiček, díky nimž se povedlo ruku zachránit. V průběhu následujícího měsíce,
který jsem strávil na Vašem lůžkovém oddělení jsem podstoupil ještě dvě operace, při
kterých mi byla ruka dále upravována. Po propuštění od Vás jsem až doposud v péči Ústavu
chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou, kde postupně podstupuji řadu operací pro zlepšení
funkce ruky. Tyto operace by však neměli žádný smysl bez práce, kterou na mé ruce odvedli
lékaři v Plzni. Musel jsem se smířit s tím, že má ruka již nebude fungovat ani vypadat jako
dřív, ale díky péči Vašeho oddělení, na kterou potom mohla navázat péče ÚCHR ve Vysokém
n. Jizerou, se již teď povedlo překonat veškeré počáteční prognózy a ruka se dál zlepšuje a
zdá se, že se časem možná, byť jen vzdáleně, povede obnovit její základní funkci. Nic z toho
by však nebylo možné bez péče Vaší nemocnice.
Rád bych proto alespoň touto cestou vyjádřil veliké poděkování lékařům, kteří mne
operovali. Jmenovitě to jsou MUDr. I.Topinka, MUDr. M. Linhart a MUDr. P. Váchal. Stejné
poděkování patří i všem ostatním, kteří se na operacích podíleli. Zároveň také velice děkuji za
příkladnou péči všech sester, ošetřovatelů a lékařů lůžkového oddělení,,B" pod vedením
MUDr. Tomana, jejichž profesionální a laskavý přístup k pacientům, by mohl být příkladem
pro mnoho zdravotnických zařízení u nás, ve kterých se s tímto přístupem shledáme jen
těžko. Mé díky směřuje i k rehabilitační sestře, která na oddělení docházela, ke všem, kteří se
o mne starali při docházení na ambulanci úrazových kontrol a samozřejmě i k veškerému
ostatnímu personálu, který se na péči podílel. Vážím si toho, že jsem se dostal do péče
Vašeho oddělení a ještě jednou Vám za tuto péči velice děkuji. Zároveň bych byl velice rád,

pokud by bylo možné mé poděkování tlumočit všem výše uvedeným. Děkuji. S pozdravem
M.Z.
Gynekologicko-porodnická klinika
Zástupci přednosty Gynekologicko – porodnické kliniky, doc. MUDr. Vladimíru Kališovi, Ph.D.
byl adresován tento e-mail:
Vážený pane primáři, ráda bych poděkovala personálu ve Vaší porodnici za velice
profesionální a vstřícnou péči 11. 3. 2014. Zvláště pí. Dr. Karbanové, Bartákové a pí. Bc.
Flídrové. Za následnou péči bych pak velice ráda poděkovala Dr. Kozerovskému. S pozdravem
MUDr. M.K.

Centrální příjem
Dobrý den, po týdenní bolesti, jsem se konečně dostala k počítači a levou rukou , kterou
jsem nucena psát, Vám chci poděkovat za vzornou péči, kterou mě poskytl zdravotník pan
Martínek z úrazové ambulance FN 29. 3 a pí dr.Weisová.
Prosím, poděkujte mu mým jménem za péči, kterou mě poskytl. Celou dobu během mého
1,5 hod pobytu na ambulanci, než jsem byla ošetřena s vykloubeným ramenem,
pohmožděninami a zlomeninou, mě bolavou ruku stále masíroval a otáčel tím směrem, kde
jsem měla nejmenší bolest. S jeho slovy pomoci a útěchy jsem se ještě nesetkala, ani v SRN,
kde jsem 10 let žila.
Moc Vám všem děkuji a předejte prosím, moji pochvalu, na kompetentní místa. Nevím, zda
jsem psala na správné e-maily. S pozdravem Z.K.

Urologická klinika
Dobrý den, chtěla bych tímto velice poděkovat za péči o mého otce Zdeňka Š. který byl
hospitalizován na Vaší urologické klinice. Úroveň Vaší péče byla na vysoce profesionální,
odborné úrovni, a co víc, setkala jsem se zde s vlídným zacházením, lidským pochopením a
obětavým přístupem. Mé poděkování patří Všem lékařům, ošetřovatelům, ošetřovatelkám a
sestřičkám z oddělení „B“. Jsou příkladem, jak se dá dělat práce, která se provede s láskou a
pochopením. A to je pro nemocného a jeho příbuzné někdy více než samotná léčba. Děkuji
Všem za příkladnou péči! Mgr. R.M.

Gynekologicko-porodnická klinika
Přednostovi Gynekologicko – porodnické kliniky, Doc. MUDr. Zdeňku Novotnému, CSc. bylo
odesláno toto poděkování:
Dobrý den pane Novotný, budou to již tři měsíce, co se nám narodil náš syn František. Díky
profesionální pomoci, péči porodní asistentky paní Buchtové vše proběhlo v naprosté
pohodě, klidu, bez stresu. Chtěla bych tímto vyzvednout její precizní práci a ochotu. I na
šestinedělí si nemůžu vůbec na nic stěžovat, všechny sestřičky, doktorky byly příjemné a
milé. Byla jsem moc spokojená a i náš syn velice dobře prospívá, při narození měl: 3470g a
52cm a v 10-týdnech měl 6kg a 64cm. Roste jako z vody a to jen kojím :-). Byl to už druhý
porod ve Vaší nemocnici a neměnila bych. I první porod (10/2010) proběhl hladce a v klidu
jen jsem Vám nestihla poděkovat. Rodila nás paní doktorka Regína Janů a por. asistentka pí.
Bohůnková což je člověk na správném místě. Vím, že už jsem nemohla, byla jsem unavená,
ale ona mě dokázala tak vyhecovat, že se vše podařilo. Připadala jsem si jako na nějakém
fotbalovém zápase i ona tak působí, velmi sportovně :-), tenkrát se nám narodila dcera Tina.

Přeji ji Vám jen a jen takový personál, jaký máte nyní, většina je velmi mladá a přitom skvělá
a profesionální. Neočekávám od Vás odpověď jen jsem chtěla poděkovat a nechápu nikoho,
kdo si může na FN Lochotín porodnici stěžovat. Hezký den. J.T.

Hematologicko-onkologické oddělení
Žádám Vás o předání poděkování primáři HOO dr. Jindrovi. Píšu to přes Váš email, aby i
vedení FN znalo názory svých pacientů. Přeji hezký den.
Pane primáři HOO FN Plzeň, chtěl bych poděkovat za péči a starostlivost, které se mně
dostalo na Vašem oddělení po celý pobyt od roku 2013. Byl jsem propuštěn 21. 3. 2014 po
transplantaci a jsem již po čtyřech kontrolách, tak doufám, že se to bude jenom zlepšovat.
Mám nějaké problémy, ale řeším to s ošetřující lékařkou dr. Hrabětovou. Snažil jsem se
rozloučit a poděkovat celému personálu, ale všechny jsem nemohl oslovit. Touto cestou
bych Vás chtěl požádat, až budete mít příležitost poděkovat všem lékařům, sestřičkám,
ošetřovatelkám na obou odděleních. Nemohu všechny vyjmenovat (ani jsem si všechna
jména nezapamatoval), ale z počátku se o mne starala dr. Jungová, později dr. Steinerová a
na transplantaci dr. Karas, dr. Hrabětová. Pobyt byl dlouhý, ale díky péči a starostlivosti na
oddělení se to dalo zvládnout. Každý z personálu má své osobní starosti, ale v práci to nedají
na sobě znát a snaží se poskytnout pacientovi plnou péči. Přeji Vám hodně pracovních
úspěchů v tomto oboru i v osobním životě, protože Vaše dobré výsledky jsou pro nemocné
záchranou. S pozdravem S.F.

Kardiologické oddělení
Vážená "fakultní nemocnice",1.dubna jsme vezli naši maminku na vyšetření do Vašeho
kardio stacionáře. Byli jsme velmi mile překvapeni vstřícností a profesionalitou veškerého
personálu. V kardio stacináři Plzeň je "toto" možná samozřejmostí, ale pro nás "z Klatov" zas
až tak úplně ne...:-) Velmi kladně hodnotíme i pokyny pro pacienta, které jsme si našli na
internetu, kde bylo vše báječně srozumitelně popsáno - včetně telefonického spojení. Kdyby
veškeré zdravotnictví u nás fungovalo jako Váš stacionář, byl by zde asi "medicínský ráj".
Ještě jednou moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů do budoucna! J. H.

Oddělení plastické chirurgie
Dobrý den. Jako váš pacient na Oddělení plastické chirurgie (hospitalizace 26. 03. - 29. 03.
2014), chci tímto vyjádřit svou velikou spokojenost a dík za profesionální a lidský přístup v
celém průběhu mého léčení. Můj dík patří především personálu sester na lůžkovém oddělení
a také MUDr. M. Průchové, která prováděla samotný chirurgický zákrok. S pozdravem,
spokojený pacient R.S.

Oddělení klinické dietologie
Značná část členů naší organizace Svazu tělesně postižených, MO Plzeň – Lochotín, která čítá
více nežli 100 členů, sleduje pravidelná páteční rozhlasová vysílání dietní sestry Jaroslavy
Kreuzbergové.
Velmi nás potěšilo, když dne 14. března 2014 přijala pozvání na naší schůzi. Svojí
přednáškou s obrazovým doprovodem názorně vysvětlila zásady správné výživy a
odpověděla na naše dotazy. Osobní setkání s dietní sestrou Kreuzbergovou bylo pro nás

zážitkem a inspirací ke zdravému žití i ve starším věku. Děkujeme za výbor organizace Věra
Humlová.

Neurochirurgické oddělení
Když se kosti začnou hroutit, na fakultku jedeme
doktor nad tím hlavou kroutí: „Operaci se nevyhneme…“
Přivítají nás sestřičky, zoubky jako perličky,
úsměv milý, ve tvářích dolíčky:
„Tady Vám spravíme ty Vaše kostičky“
Doktor, ten má zlaté ruce
tyče, šrouby, matice, samé řezy, vrty, šití
to jsou přeci machři hbití.
Rehábkoví profíci, postaví nás na nohy
hlava záda, taky klouby,
běháme jak mladíci.
Personál je skvělý, co bychom víc chtěli
Kafčo došlo, to je k zlosti
sestra praví: je ho dosti!“
Sem tam nějaká injekce, nehrozí tu infekce
každý den je uklizeno, 3x denně dobré jídlo.
Dobrá je tu nálada, z drobných krůčků radost čiší,
všeobecná pohoda, očíčka nám štěstím jiskří..
FN Plzeň Lochotín - děkujeme…
Básničku napsala pacientka hospitalizovaná na Neurochirurgickém oddělení.

I. Interní klinika
Vážení, dovolte, abych srdečně poděkovala všem zaměstnancům oddělení metabolické JIP
na 1. interní klinice za úžasnou péči, kterou věnují všem pacientům, zvlášť pak osobně děkuji
za péči o mého manžela. Přeji Vám krásné prožití svátků Velikonoc. V úctě paní L.
Kardiologické oddělení
Dobrý den. Od 22. 3. 2014 jsem byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče, následně v 7.
patře na kardiologickém oddělení po fibrilační zástavě oběhu. Tímto dopisem bych chtěl
vyslovit mé srdečné poděkování celému týmu sestřiček a doktorů, kteří se o mě po celou
dobu pobytu více než lépe starali. Děkuji také za chutné jídlo, díky kterému jsem 16. 4. 2014
mohl odejít po vlastních nohách. Skutečně si myslím, že jsem po celou dobu byl v těch
nejlepších rukách. Pan M.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Poděkování. je určeno kolektivu pracovníků KOTPÚ, lůžka E:

Vážení, chci Vám všem upřímně poděkovat za obětavou péči a ošetřování mé manželky po
celou téměř pětitýdenní dobu, strávenou na Vašem oddělení. Byla velice spokojená po všech
stránkách a díky tomu její uzdravování probíhalo bez jakýchkoliv komplikací. Za to vám všem
od nás obou co nejsrdečněji děkujeme. Mnoho úspěchů ve Vaší záslužné činnosti Vám přeje
doc. Ing. V.Z, CSc.
Chirurgické oddělení
Poděkování je adresováno primáři Chirurgického oddělení MUDr. Václavu Karnosovi:
Vážený pane primáři, dovoluji si poděkovat za operaci skrotální kýly mého strýce. Byl moc
spokojen a chválil si jak pracoviště tak i osobně Váš přístup. Zdraví MUDr. M.Č., CSc.
Chirurgická klinika
Vážená paní ředitelko, koncem března jsem podstoupila operaci na Chirurgické klinice FN
Plzeň. Chtěla bych alespoň tímto způsobem poděkovat MUDr. Zedníkové a všem sestřičkám
oddělení A pod vedením Bc. Šimandlové za vysoce profesionální a přitom velice lidský
přístup. P.M.
I. Interní klinika, Neurologická klinika
Vážení, dovolila jsem si Vám napsat a panu doktorovi, který si to opravdu zaslouží. Před 2
lety jsem onemocněla a byla jsem hospitalizována ve Vaší nemocnici, kde jsem se léčila.
Dostala jsem se do takové kritické situace, že jsem ležela na metabolické JIP. Mnohokrát
děkuji za vzorné léčení všem lékařům a sestřičkám tohoto oddělení MJIP. Nyní jezdím na
kontroly, na které si mne zve pan doktor Tomáš Božovský, kterému patří můj velký dík. To je
lékař, kterých by mělo být mnohem víc. Hodný, ochotný, vyslechne mé problémy, se vším mi
poradí a nevadí mu, že jsem jen obyčejná ženská z vesnice. Ráda bych, aby takový výborný
pan doktor dostal nějakou odměnu, za mě jenom ústní. Jen tak dál pane doktore Božovský,
přeji Vám pevné zdravé a hodně spokojených pacientů jako jsem já. S pozdravem D.M.
Hematologicko-onkologické oddělení
Vážená paní ředitelko, v únoru loňského roku jsem byl u Vás hospitalizován na odd. HOO
ALO JIP. Ve svém věku, skoro 67 let mám bohužel za sebou dost zkušeností s pobytem
v nemocnicích. Avšak nikde jsem se nesetkal s tak pozitivními zkušenostmi, jako ve Vaší
nemocnici. Už přijetí na oddělení bylo velice profesionální, ale lidské. Musím ocenit příjemný,
vstřícný a ochotný přístup celého zdravotnického personálu, zejména ošetřujícího lékaře
MUDr. Michala Karase. Jmenovaný lékař ve mně dokázal probudit odvahu k boji s touto
zákeřnou nemocí. Toto se projevuje nadále i při mých kontrolách, na které pravidelně
dojíždím, kde se projevuje úspěšnost léčby na tomto oddělení. Tímto bych Vás rád požádal,
zda by bylo možné Vaším prostřednictvím srdečně a upřímně poděkovat celému kolektivu
vedeným MUDr. Pavlem Jindrou, PhD. Děkuji s pozdravem V.J.

Dermatovenerologická klinika
Přednosta Dermatovenerologické kliniky, prof. MUDr. Karel Pizinger,CSc. obdržel toto
poděkování:
Vážený pane přednosto Pizingere, prostřednictvím tohoto dopisu bych chtěla vyjádřit své
díky a spokojenost nejen profesionálním, ale i lidským přístupem pana doktora Říčaře a
celého pomocného personálu – tedy sestřiček i mladé medičky, které byly přítomny
chirurgického zákroku mého partnera.

Prostřednictvím tohoto dopisu bych také ráda vyjádřila pochvalu vůči sestřičce v kartotéce
(velice milá paní, která sloužila včera do řádné pracovní doby, drobná na krátko střižená). Její
ochota a profesionální přístup rovněž zaslouží uznání. Přeji mnoho úspěchů a důvodů
k úsměvům. S úctou K.Z.
Dermatovenerologická klinika
Toto poděkování je určeno pracovníkům Dermatovenerologické kliniky, odd. A:
Jako jeden z mnoha Vašich pacientů přicházím téměř po roce kupodivu v týž pokoj i lůžko
jako tehdy na přelomu června a července 2013. Již v prvních chvílích mého nynějšího pobytu
konstatuji s potěšením nesporný pokrok ve vnitřním řádu i v účelnějším a racionálnějším
uspořádání denního režimu, jakož i hygienických opatření ku prospěchu nás jako pacientů.
S přibývajícími dny seznávám jen další prohlubování mých zmíněných již pozitivních
poznatků. Co však považuji za ještě důležitější je zdejší zdravotní péče, vskutku na vysokém
stupni tohoto speciálního, vědecky erudovaného léčebného pracoviště, personálně snad
ještě na vyšším piedestalu než předcházejícího roku. S upřímným obdivem kvituji zvlášť
trpělivý, pečlivý a krajně citlivý lidský přístup zdravotních pracovníků k našim, ne vždy
běžným či jednoduchým, leč nemocničně nutným případům. S pocitem upřímné vděčnosti a
přáním mnoha zdraví, síly, vytrvalosti, energie, obětavosti a všeho dalšího zdaru ve Vašem
záslužném a neklamně z lásky vyvoleném životním poslání zůstávám v oddanosti. Váš PhDr.
M.M.
Infekční klinika
Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych touto cestou poděkovala oddělení pod vedením
přednosty Doc. MUDr. Dalibora Sedláčka, CSc. Chci poděkovat celému personálu na Infekční
klinice FN Plzeň a to jak lékařům, tak všem sestřičkám i pomocnému personálu na lůžkovém
oddělení Isolace, kde jsem ležela s dcerkou na pokoji číslo 5 v březnu 2014. Ať se jednalo o
cokoli, vše mně bylo vysvětleno a vždy mi všichni pomohli v klidu a pohodě. Vážím si ochoty,
laskavého přístupu a trpělivosti celého kolektivu pracovníků. Přeji všem hodně úspěchů a jak
pracovní, tak osobní pohody. Všem pacientům pak vzkazuji, ať si váží tohoto přístupu a
uvědomí si, že i tito lidé mají své starosti, ale v práci to nedají na sobě znát. Vždy přistoupí
k pacientovi s úsměvem, i když člověk ví, že to není lehké. Nezažila jsem žádný výsměch ani
výčitky nebo křik, ale jen přívětivý přístup. Závěrem ještě jednou všem co mně a dcerce
pomohli veliké díky. J.E..

LDN-Interní oddělení
Chtěla bych touto cestou poděkovat odd. LDN kolektivu sester pod vedením staniční sestry
Mgr. Šárky Šmídové a vedoucímu lékaři MUDr. M. Kopeckému za vysoce kvalitní
nadstandardní péči a lidský přístup při ošetřování mé matky paní Věry Husákové. Moc děkuji.
J.R..
Kardiologické oddělení
Následující poděkování je určeno vrchní sestře kardiologického oddělení, Mgr. Pavlíně
Mokrejšové: paní vrchní sestřičko, byla jsem ve dnech 16. až 25. února 2014 hospitalizována
na Vašem oddělení. I když jsem se s Vámi nepoznala osobně, chtěla bych touto cestou
poděkovat Vám a Vašemu kolektivu sestřiček. Jejich práce je vysoce profesionální, náročná i
fyzicky, kterou obdivuhodně zvládají. Ráda bych jmenovala sestřičku Čapkovou, jejíž
obětavost při noční službě mně připravila příjemnou noc na nemocničním lůžku. Děkuji všem

lékařům a sestrám z kardiologického oddělení za jejich významnou práci pro nás pacienty.
S úctou k Vaší práci Z.V.
Kardiologické oddělení
Vážení, dne 25. března t. r. jsem byl objednán k plánované operaci – výměně
kardiostimulátoru ve Vašem zařízení. Dostavil jsem se dle pokynů v 7 hodin a hlásil se na
stacionáři kardiologického oddělení. Uvedený den jsme byli objednáni čtyři a každý z nás byl
více či méně nejistý a nervózní. Ale už při přijímacím pohovoru a vyšetření, jak jsme se
potom shodli, veškerá nervozita spadla. Všichni čtyři jsme se později domluvili, že takový
přístup k pacientům by měl být všude. Po celou dobu pobytu ve stacionáři se o nás ten den
sloužící osazenstvo staralo tak vzorně, že jsme si připadali ani jako v nemocnici. Takový
profesionální a lidský přístup obou sester a paní lékařky k pacientům zasluhuje uznání,
poděkování a přání, aby v této práci pokračovaly i nadále. Ještě jednou tedy za všechny
pacienty tohoto oddělení díky. S pozdravem MVDr. V.S.

Březen 2014
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Dobrý den, chtěli bychom touto cestou poděkovat celému kolektivu lékařů i celému
zdravotnickému personálu ortopedického oddělení. Naše maminka zde byla odoperována a
léčena od 3. 3. - 21. 3. 2014. Děkujeme za péči, ochotu, vstřícnost a hlavně lidskost a
profesionalitu, se kterou tuto práci vykonávají. Paní H a K.

Stomatologická klinika
Dobrý den, chtěla bych touto formou poděkovat zaměstnancům lůžkového oddělení
Stomatologické kliniky FN Plzeň - Lochotín.
Byla jsem týden hospitalizována na tomto oddělení a ještě jednou chci moc poděkovat
doktorům, sestřičkám i panu sanitáři. Všichni byli milí, ohleduplní, diskrétní a ochotní
kdykoliv pomoci. Byla jsem na tomto oddělení hospitalizována již podruhé po necelém roce a
mohu jen chválit. Příjemné zacházení a úsměvy jsou jistě podporou pro všechny pacienty. A
ještě jedno zvláštní poděkování pro MUDr. Pavla Andrleho, trpělivého pana doktora, který mi
provedl obě operace a je vždy ochotný vysvětlovat a naslouchat. Prosím Vás o předání
poděkování. Přeji Vám pěkný den! Ing. M.K.

LDN-Interní oddělení
Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat sestřičkám na oddělení LDN3 FN Bory za
velmi profesionální a obětavý přístup k pacientům. Moje teta (87let) je dlouhodobě na
tomto oddělení, kam se dostala po nehodě trolejbusu, a protože ji navštěvuji, tak musím říct,
že přístup sestřiček je opravdu obdivuhodný. Mají těžkou práci, nejen fyzickou, ale i
psychickou a přitom vždy mi dokázaly poradit a i psychicky se vyrovnat se situací, která není
úplně jednoduchá. Za tu dobu pobytu tety jsem viděla, jak opravdu profesionálně a teamově
pracují. Jak úžasně se věnují pacientům a dodávají jim potřebnou sílu a další chuť do života.
Touto cestou Vám chci poděkovat za Vaše zaměstnance, kteří jsou osobami na tom
správném místě. Přeji Vám, aby takto úžasné, obětavé a profesionální sestřičky máte na
všech Vašich odděleních. S pozdravem J.S.

Chirurgické oddělení
Dobrý den. Chci poděkovat panu primáři Karnosovi za krásný přístup ke mně při operaci
plastiky břicha. Neměla jsem pocit, že jsem jedna z mnoha. Jednání bylo skvělé a opravdu i
velký dík sestřičkám na chirurgickém oddělení. Jsou nejen profesionální, ale i lidské a
kamarádské. Cítila jsem se u Vás velice dobře a ještě jednou děkuji. Budu Vás nadále
doporučovat. Mějte se hezky. Vaše pacientka J.R.
Chirurgická klinika
Obracím se na vás s velkou prosbou. Chtěl bych, zda byste do vašeho deníku neotiskli pár
děkovných řádků. Prodělal jsem vážnou operaci ve FN Lochotín - Plzeň. Vše proběhlo dobře.
Operace se podařila. To vše díky lékařům a celého kolektivu, kteří operaci prováděli.
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu doktoru Veselému a jeho týmu. Dále lékařům a
sestrám z oddělení JIP kde jsem ležel 4 dny. Všichni na mne byli moc hodní a trpěliví. Moc jim
děkuji. Další dík patří lékařům a sestřičkám na lůžkovém oddělení F Chirurgické kliniky.
Posilám všem velký dík a uznání za jejich obětavou práci. Přeji jim, aby se jim dařilo v jejich
těžké, důležité a zodpovědné práci, kterou dělají pro nás pacienty. Ne vždy to každý ocení.
Rovněž děkuji vám, že mi pomůžete, aby se mé poděkování k nim dostalo.
JIP - As. MUDr. Novák Petr, MUDr. Brabec Milan, Bc. Stehlíková Radka, Bc. Cibulková Jitka,
Bc. Freiová Kateřina, Holá Zuzana, Paroubková Martina, Jirovská Vladimíra, Mucková Eva,
Pokorná Jana, DiS. (dříve Jankovová), DiS. Kratochvílová Michaela, Pousková Monika,
Benešová Lucie, Mgr.Uhrová Jiřina, Šimková Eva, Drmla Pavel, Staněk Lukáš, Hefler Vilém.
Chirurgická klinika, odd. F - staniční sestra Ludmila Lukšová, sestry Marcela Čechurová,
Krauskopfová Iveta, Filípková Kateřina, DiS.,Tabáčková Olga, Vejskalová Zuzana, Nováková
Petra Bc., Alena Mezková, Věra Konrádová, Jan Holík. Zdraví a děkuje J.V.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Vážená paní Mašínová, chtěla bych poděkovat sestřičkám a celému zdravotnímu personálu z
Ortopedie 6. patro, odd. C za jejich péči a vřelý přístup k pacientům. Moc si vážím jejich těžké
a zodpovědně práce, kterou vykonávají s úsměvem a ochotou. S pozdravem D.B.

Centrální příjem
Dobrý den. Vážená paní ředitelko, dne 28. 2. t.r. asi v 11.30 hod. moje manželka (obč.
Chorvatska) zkolabovala v OC KIKA v Černicích. Chtěl bych Vám, jako nejvyššímu představiteli
FN Plzeň, vyjádřit hluboké poděkování za přístup posádky vozu, který manželku převážel na
Lochotín, za přístup paní doktorky, která manželku vyšetřovala (myslím MUDr. Matějková),
sestrám na příjmu a všem dalším. Přijměte náš dík, jsme Vám a vaší nemocnici velmi
zavázáni. Mohu-li Vás požádat a je-li to možné, sdělte prosím naše poděkování výše
zmíněným. Děkujeme J.B. a D.B.
Infekční klinika
Vážené ředitelství, chtěla bych moc poděkovat, za skvělou péči a výborné chování sester,
především staniční sestry na infekční dětské klinice ve FN Bory. Sama jsem zdravotní sestra a
tak dokážu ocenit kvalitní práci na tomto oddělení. Moc děkuji. I.D.
Stomatologická klinika

Ráda bych poděkovala celému týmu stomatochirurgického oddělení (sálek č. 3). Dne 20. 2.
2014 jsem byla na extrakci tří osmiček - prováděl MUDr. Blažek Jiří. Celý zákrok proběhl
naprosto bez bolesti a pooperační péče byla zcela bez komplikací. Jsem velice spokojená.
Měla jsem velký strach, ale bylo to naprosto zbytečné. Opravdu profesionální přístup, ještě
jednou moc děkuji. Velká pochvala. R.S. Františkovy Lázně.
Transfuzní oddělení
Dobrý den, včera v ranních hodinách jsem se synem navštívila Vaši transfuzní stanici na
Borech. Bohužel syn zkolaboval ještě před samotným odběrem a došlo k otřesu mozku. Teď
je hospitalizován ve vojenské nemocnici. Chtěla jsem touto cestou poděkovat veškerému
personálu, který mu poskytl pomoc. P.N.

Chirurgické oddělení, Onkologická a radioterapeutická klinika, Neurochirurgické oddělení
Vážená paní ředitelko, celý život jsem sportovala a nemocnici jsem potřebovala jen tehdy,
když přicházely moje děti na svět nebo jsem si způsobila nějaký úraz. V letošním roce je to již
podruhé, kdy bych chtěla vyjádřit upřímné poděkování za poskytnutou péči. Moje
poděkování panu primáři MUDr. Václavu Karnosovi a celému kolektivu lékařů a sester, kteří
se mi věnovali před i po operaci a po celou dobu hospitalizace na Chirurgickém oddělení. Tím
však moje pobývání ve vaší nemocnici neskončilo, pokračovalo na neurochirurgickém
oddělení, kde mne přijal do své péče pan primář Přibáň a dále o mne pečuje MUDr.
Bludovský. Opět jsem podstoupila po krátkém zotavení operaci a musím přiznat, že první dny
po výkonu nebyly příjemné. Ležení bez hnutí, kdy jsem byla zcela závislá na pomoci
ošetřovatelského personálu, mne dosti stresovalo. Sestřičky nebo ošetřovatelé mi byli vždy
nápomocni a starali se velmi citlivě a trpělivě s ohledem na můj věk. První pooperační den
jsem strávila na JIP a poté jsem byla přeložena na stanici B.
Všichni zdravotníci, se kterými jsem se ve fakultní nemocnici setkala, byli velice příjemní,
projevovali zájem o každého pacienta, byli empatičtí a podporovali nás, když chyběly síly a
vše nešlo tak, jak bychom si my, pacienti přáli.
Jelikož jsem poměrně dobře zvládla první operaci, očekávala jsem, že podruhé to bude
stejné. Nepředstavovala jsem si, že budu muset překonávat sama sebe v trpělivosti, ale teď
vím, že nic nejde uspěchat. Moje návštěvy ve Vaší nemocnici tímto nekončí, budu ještě
pokračovat na onkologii, kde jsem již také krátce před operací byla na ambulanci. Opět nelze
jinak, než chválit přístup všech zdravotníků, zejména pak pan profesor Fínek. Jemu patří dík
za to, že mne psychicky podpořil a dodal odvahu do další léčby.
Asi jako většina lidí nerada marodím, když už, tak si vybírám takovou nemocnici, kde
předpokládám péči na vysoké úrovni, když se toto očekávání naplní, tak to člověka potěší. Já
jsem se setkala vždy s ohleduplností, slušností a profesionalitou nejen k mojí osobě, ale ke
všem pacientům. Osobní přístup primářů oddělení, kteří se zajímali hned po operaci, nebo
třeba o víkendové službě předčil moje očekávání. Vážená paní ředitelko, chtěla bych tímto
poděkováním za skvělou práci zaměstnanců chirurgického oddělení a neurochirurgického
oddělení udělat radost nejen jim, ale také Vám a pevně věřím, že všechny vaše zmíněné
kolegy a kolegyně moje vyjádření potěší. S pozdravem a úctou N.P.
2.Interní klinika
Vážení, v době od 3. 3. do 14. 3. 2014 jsem byl hospitalizován ve 2. interní klinice, lůžková
část 2. patro. Chtěl bych tímto poděkovat vedení i ostatnímu personálu interního oddělení za
příkladnou péči a přístup všech lékařů i sester k pacientům. Zejména bych chtěl vyzvednout
přístup MUDr. Jany Hrbkové, která mě dne 3. 3. vyšetřovala a po zjištění mého zdravotního

stavu mě kontaktovala v době svého osobního volna a ještě tentýž večer zajistila moji
hospitalizaci ve FN a možná, že mi tím zachránila i život. I nadále se pak zajímala o průběh
léčení a v době své služby mě na oddělení navštěvovala. Myslím, že toto bylo i nad rámec
jejích pracovních povinností. Ještě jednou děkuji. S pozdravem J.B.

LDN-Interní oddělení
Vážená paní ředitelko, vím, že většinou se na Vás obrací hlavně lidé se starostmi a
připomínkami ke zlepšení péče o nemocné. Já bych se naopak chtěla podělit o velmi dobré
poznatky v péči o maminku, která je v 88 letech hospitalizovaná pro neoperabilní zlomeninu
krčku kosti stehenní na LDN 1 FN Plzeň. Navštěvuji ji velmi často a jako zdravotní sestra můžu
posoudit, že je zde nastaven dobře fungující systém péče o imobilní pacienty. Proto bych
chtěla poděkovat celému kolektivu zdravotnických pracovníků pod vedením prim. MUDr.
Smetany, ved. lékaře odd. dr. Kopeckého a paní dr. Adámkové. Mé díky patří také
samozřejmě sestrám a zdravotnickému personálu pod vedením vrchní sestry Mgr. Čadové a
staniční sestry Mgr. Šmídové. Jejich poctivá práce mi pomáhá vyrovnat se s tím, že již nejsem
schopna péči o mojí maminku zajistit sama. Přeji proto vám všem mnoho zdraví, štěstí a
úspěchů v pracovním i osobním životě. Děkuji. S úctou D.P.
Klinika pneumologie a ftizeologie
Vážená paní ředitelko, ráda bych Vám poděkovala za vynikající nejen odbornou, ale
především lidskou péči o mého již zesnulého manžela. Děkuji i za přístup k nám blízkým, kteří
jsme ho doprovázeli v posledních chvílích života. Naše poděkování patří ošetřujícímu
personálu plicní kliniky, odd. A, a ambulanci. Umožnil nám, abychom mohli zůstat v blízkosti
manžela po celou dobu. Choval se velice vstřícně a citlivě k nám blízkým, nabízel pomoc ve
všech ohledech, abychom mohli prožít ve společné intimitě jeho důstojný odchod ze života.
Moc děkuji. M.P.
Chirurgická klinika
Tento dopis je určen vedoucímu lékaři odd. lůžka E, Chirurgické kliniky, MUDr. Richardu
Šulcovi:
Vážený pane doktore, děkuji Vám a celému kolektivu ošetřujícího personálu za nevšední
pozornost, pečlivost a pořádek na celém oddělení. Přispěli jste k úspěšnému průběhu mé
operace. J.K.
Chirurgická klinika
as. MUDr. Janu Geigerovi, vedoucímu lékaři odd. F Chirurgické kliniky je adresováno toto
poděkování:
Vážený pane doktore, dovolte mi poděkovat Vám a Vašemu týmu spolupracovníků za
provedenou operaci tlustého střeva dne 27. 2. 2014. Hluboce si vážím Vaší práce, budu Vám
do konce života vděčná a zavázána, nevím, jak bych Vám mohla toto vše splatit. Také Vaši
spolupracovníci, lékaři, vrchní sestry, sestřičky, ošetřovatelé, jak na odd. F, tak na JIP 1,
odvedli příkladnou péči, vždy ochotní a nikdy zamračení. Vzhledem k tomu, že moje dcera
lékařka také pracuje ve státním zařízení, přeji Vám i všem spolupracovníkům lepší finanční
ohodnocení Vaší neocenitelné práce, přeji také pevné zdraví, pohodu, štěstí. Ještě jednou
moc a moc děkuji, jsem Vám velice zavázána. A.K.

Kardiochirurgické oddělení

Vážení, dovolte, abych takto poděkoval všem členům kolektivu Kardiochirurgického oddělení
za úspěšnou operaci srdce a veškerou pomoc a péči s ní spojenou. Spokojen jsem byl nejen
já, ale i členové mojí rodiny, kteří při návštěvách rádi dobře hodnotili úroveň péče o nás
pacienty. Viděli, že jsem v dobrých rukách, a že se tedy nemusejí o mne tolik bát. Velmi
dobré bylo i to, že jsem rovnou z nemocnice mohl nastoupit lázeňskou péči
v Konstantinových Lázních, díky které moje rekonvalescence šla rychle a úspěšně dopředu.
Přeji Vám všem, ať se Vám Vaše práce daří a ať máte jen samé spokojené pacienty. Jako
kompenzaci za zrušené poplatky posílám malý příspěvek na konto oddělení. Pokud bych si to
mohl přát, měl by být použit pro vylepšení Vašeho pracovního prostředí. Ještě jednou s díky
M.M.

Chirurgická klinika
Přednostovi Chirurgické kliniky, prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc. jsou adresovány
následující poděkování:
Dobrý den, dovoluji si Vás oslovit z důvodu poděkování. Podstoupil jsem na Vašem oddělení
Chirurgické kliniky, odd. F, operaci tlustého střeva. Období od 11. 2. do 20. 2. 2014.
Především děkuji za precizní provedení operace, první velké poděkování patří operatérovi a
jeho týmu. Nadále poděkování patří na JIP a taktéž na oddělení F ošetřujícímu lékaři a
především zdravotním sestrám na tomto oddělení. Jejich práce je náročná a přesto jsou
velmi příjemné, pozorné, ochotné vždy vyhovět. Moc děkuji a taktéž k poděkování se
připojují moji tehdejší spolupacienti z pokoje č. 21-22. Přeji Vám mnoho úspěchů. Váš
spokojený pacient K.H.
2.Interní klinika
Můj manžel Antonín Kroneisl je během posledního půl roku již opakovaně hospitalizován na
2. interní klinice 1 a 3. patro. Na jeho přání tlumočím jeho poděkování za poskytování péče
všem lékařům, zvlášť pak sestřičkám a ocenění jejich náročné a odpovědné práce. O.K.
Chirurgická klinika
Vážený pane přednosto, v únoru letošního roku jsem byl operován Doc. MUDr. Vodičkou,
PhD. na oddělení C, Chirurgické kliniky. Rád bych Vaším prostřednictvím poděkoval za
vynikající odbornou péči a osobní přístup lékařů a sester, za jejich vlídnost a ochotu pomoci,
které si zaslouží uznání a poděkování alespoň tímto způsobem. Měl jsem tak příležitost
porovnat péči s jinými zdravotnickými pracovišti a jednoznačně se mi potvrdila špičková
úroveň Vámi řízené kliniky. Ještě jednou děkuji všem pracovníkům kliniky a přeji mnoho
štěstí a úspěchů v rovině pracovní i osobní. S pozdravem V.K.
Psychiatrická klinika
Chtěla bych touto formou vyjádřit poděkování doktorům i sestřičkám na odd. B i detoxu
Psychiatrické kliniky při léčbě závislosti. Jejich profesionální a lidský přístup ke všem
pacientům je obdivuhodný. Na každého si vždy udělají čas, každému rádi pomohou, a to i na
úkor svého volného času. Tato nejkratší léčba v ČR je ojedinělá a mezi pacienty velmi žádaná.
S velkými díky a přáním všeho nejlepšího v profesním i soukromém životě. M.F.
Chirurgická klinika
Dobrý den vážený pane profesore Třeško, chtěla bych za sebe a svého manžela Jiřího
Vavrušku, který byl u Vás operován, moc poděkovat. Za prvé a především děkuji panu

doktorovi Veselému a jeho týmu, kteří manžela operovali. Jsme jim moc oba dva vděční, že
udělali co se dalo, aby to takto dobře dopadlo. Moc a moc děkujeme za jejich příkladný
přístup k pacientům. Rovněž patří můj velký dík a uznání lékařům a sestřičkám na odd. JIP,
kde ležel 4 dny a moc dobře se o něj postarali. Ještě Vás prosím rovněž poděkujte na
oddělení F, kde pak ležel. Moc děkujeme všem lékařům a sestřičkám za jejich příkladnou a
obětavou péči. Vám a všem pracovníkům Vaší nemocnice ještě jednou děkuji za přístup a
péči, kterou odvádíte. Vím, že je to velice těžká a zodpovědná práce a ne vždy ji každý
dokáže ocenit. Moc Vám děkuje a zdraví H.V.

Psychiatrická klinika, Rehabilitační oddělení
V době od 7. 2. do 28. 3. 2014 jsem byl hospitalizován na Psychiatrické klinice, odd. B, kvůli
tomu, že jsem potřeboval pomoci se svou závislostí na alkoholu. Tímto dopisem jsem chtěl
poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že jsem se zde cítil opravdu dobře. Lékařům
Benišovi a Kylarovi, vrchní sestře Milušce, sestřičkám Nadě, Janě, Vendy a Milušce. Za vše co
nejen pro mě, ale pro celou naši skupinu dělali. Když za nimi člověk přišel s jakýmkoliv
přáním nebo problémem, vždy jej přivítali s milým a upřímným úsměvem a bez ohledu na to,
že zrovna měly jinou práci. Pozorně si každého vyslechli, poradili a pomohli každému jak
nejlépe dovedli. Opravdu lidé na svém místě, kteří ví proč svou práci dělají a že jí dělají
opravdu dobře a s láskou je vidět na první pohled. Upřímně všem chtějí pomoci a mají velkou
radost z toho, když se dozví, že člověk, který prošel jejich rukami, abstinuje delší dobu a
naopak je rozesmutní, když někdo začal znovu. Kdykoliv budu mít cestu do Plzně, určitě si
vzpomenu se za nimi zastavit, jen tak zeptat se jak se jim daří a třeba se i po 5 letech
pochlubit, že stále abstinuji a to i díky jejich velké pomoci.
Dále bych rád poděkoval rehabilitační sestře Soně, která mi velmi pomohla. Při mém
příchodu jsem měl velké problémy se zády a její rady jak mám cvičit i později doma mi
pomohly. Stejně jako každodenní rozcvičky, které vedla vždy veselá s milým úsměvem. Chci
pochválit i velmi chutnou a vydatnou stravu. Děkuji. Z.Š.

Oddělení klinické dietologie
Vážená paní ředitelko, delší dobu se odhodlávám k napsání násleujících řádek. Bude to o
vlastních poznatcích jako pacienta FN, kde se dlouhodobě jako diabetik léčím, tak i o
zkušenostech mé manželky, která se u vás v poslední době léčí na potravinovou alergii.
Za více než dvacet let jsem se u Vás setkal s mnoha lékaři, sestrami i dalším personálem.
Zkušenosti jsou vesměs pozitivní, ačkoliv i já jsem zažil mírně řečeno podivné chování
ošetřujícího personálu. Jak jsem již uvedl jsem diabetik a léčím se na 1. interní klincie
v diabetologické ambulanci.
Několikrát jsem byl i hospitalizován. V minulosti, když jsem byl mladší, pravidelně jsem se se
zúčastňoval rekondičních pobytů. Byl to nevídaný zdroj energie do dalšího období. Pokud se
mohu přimluvit, tak ať se pobyty konají pod vedením zkušených lékařů i v budoucnu.
Nedílnou součástí léčebného režimu diabetiků je správné stravování. I v tomto oboru došlo
proti minulosti k velkým změnám. Vzpomínám si na rok 1990, kdy jsem se zúčastnil prvního
rekondičního pobytu v Žinkovech a tam jsem poprvé poznal dietní sestru J. Kreuzbergovou.
Zúčastňovala se i následujícíh pobytů. Její přednášky z oboru výživy byly vždy na vysoké
úrovni. V minulosti spolu s dalšími sestrami kontrolovala pacientům jídelníček a poskytovala
neocenitelné rady. Její vstřícný přístup k nám pacientům a stejně tak i ostatních dietních

sester, je zářným příkladem. Nebývá to pravidlem v naší společnosti a v této době, kdy
slušnost, úcta k druhému a tolerance nějak mizí a platí zcela jiné, opačné hodnoty.
Manželka nabyla před časem podobné zkušenosti. Objevily se u ní alergické problémy na
jejichž původ lékaři nemohli přijít. Absolvovala řadu vyšetření, ale potíže přetrvávaly.
Nakonec pomohla dietka J. Kreuzbergová. Na oddělení alergologie a imunologie byl
manželce dvakrát udělán krevní rozbor a příčina byla známa. Alergie na pšeničnou mouku a
kravské mléko. Po stanovení dietního režimu potíže prakticky vymizely. Nebýt dietní sestry,
manželka by asi dodnes trpěla obtížemi a chodila po ordinacích. Na závěr jedna perlička o
tom, jaký má J. Kreubergová přístup ke všem pacientům. Snad na žádných jiných dveřích
v celé FN není cedule s nápisem „Klepejte prosím“. To mluví za vše. Vážená paní ředitelko,
toť vše co jsem chtěl napsat a vyjádřit názor na záslužnou práci J. Kreuzbergové a ostatních
dietních sestřiček. Prosím, aby jejich práce byla Vámi náležitě oceněna. S úctou všeho
dobrého v osobním i profesním životě přejí manželé V.L. a T.L.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Toto poděkování je určeno přednostovi Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového
ústrojí, prof. MUDr. Karlu Koudelovi, CSc.:
Dobrý den pane profesore, před časem se na Vás obrátila moje maminka s prosbou, zda by ji
bylo možné zařadit na operaci, výměnu kolenního kloubu, kvůli silným bolestem na bližší
termín. Vy jste její žádosti vyhověl, je zařazena na operaci v květnu t. r.
Touto cestou velice děkujeme za Vaši vstřícnost a vyhovění prosbě, protože bolesti jsou
opravdu silné. Touto dobrou zprávou získala maminka více pozitivního myšlení na řešení
zdravotního problému. Ještě jednou Vám srdečně děkuji i za maminku. J.Š.

Z dopisů shromážděných kanceláří Oddělení pro komunikaci s veřejností FN Plzeň 2014,
zaznamenala
a
zpracovala:
Jana
Nosková
Oddělení pro komunikaci s veřejností
Útvar náměstka pro LPP FN Plzeň

